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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 068/2020
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
ANEXO II DO EDITAL, QUE CELEBRAM ENTRE
Si A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE E A
EMPRESA
RIBEIRO
E
ANJOS
EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA,
SEGUNDO AS CLAUSULAS ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE CONDE - BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede
na situado na Pç. Alta m irando Requião, 27, Centro, Conde, Bahia, inscrita no CNPJ
sob N°. 14.126.692/0001-23, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Conde, BA,
a Sr. ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO, RG n.° 04438904-39 SSP-BA e CPF n°
435.911.326-00, residente na Av. Rodolfo Lins, s/n, Centro, nesta cidade de Conde - BA, a
seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa RIBEIRO E ANJOS
EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 21.763.372/000140, com sede na Rua José Clemente, 292, Cento , Teofilândia/BA, CEP: 48770-00,
representada pelo seu sócio administrador, o Sr. Fyllipe de Oliveira Ribeiro, inscrito no CPF
041.804.115-03 e RG 9898443-82 SSP-BA, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam neste ato, o presente contrato, na forma e condições que se
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Pavimentação de ruas no Município de Conde-BA.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente contrato é empreitada por EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, conforme Planilha Orçamentária de Preços apresentada pela
CONTRATADA, em obediência ao Edital da Tomada de Preços n° 005/2020 e seus
Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e à Lei Federal n° 8.666 de
21/06/1993, e suas alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
A prestação dos serviços, objeto deste Contrato, envolve a execução pela CONTRATADA,
dos trabalhos constantes das planilhas demonstrativas que acompanha o Projeto Básico.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá executar as obras e os serviços de
engenharia de acordo com as especificações técnicas que acompanham o Projeto Básico.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A execução dos serviços em desconformidade com as
especificações técnicas, caso não seja possível a devida correção, acarretará a devolução
por parte da CONTRATADA do quantum que lhe foi pago, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá executar Projeto Executivo
constando de Levantamento Topográfico, Nota Técnica e Planta de Revestimento Primário,
que deverá ser aprovado pela Comissão de Fiscalização
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CLÁUSULA QUARTA - DAS NORMAS TÉCNICAS E JURÍDICAS A SEREM OBEDECIDAS
A execução das obras e serviços de engenharia deverá obedecer, críteriosamente, as
especificações técnicas que acompanham o Projeto Básico, além de ter que obedecer,
obrigatoriamente, os ditames da 8.666/93, com as suas devidas alterações subsequentes e
normas.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
As partes se obrigam ao fiel cumprimento do Objeto.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - C onstituem obrigações da CONTRATADA:
I - Atender de imediato às solicitações da Prefeitura quanto à substituição de mão-de-obra,
entendida como inadequada, pela Comissão de Fiscalização, para prestação dos serviços;
II - Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Prefeitura,
inclusive quanto ao cumprimento das normas estabeiecidas no Edital de Tomada de Preços
n° 005/2020, que deverão ser obedecidas para a execução dos serviços;
III - Disponibilizar os equipamentos necessários à execução dos trabalhos, nos termos
estabelecidos no Edital da Tomada de Preços nfl 005/2020;
IV - Permitir a fiscalização da Prefeitura, a inspeção nos locais de trabalho em qualquer dia e
hora, prestando apoio à Comissão de Fiscalização, fornecendo todos os esclarecimentos
solicitados sobre a execução dos serviços;
V - Manter na área de atuação, enquanto perdurarem os serviços, um técnico habilitado em
obras e serviços de engenharia, que deverá fornecer à Fiscalização todas informações sobre
a execução dos serviços;
VI • Manter constantemente na área dos serviços, um D iário de Obras, no qual a fiscalização
e/ou encarregado anotará toda e qualquer alteração ou ocorrência;
VII - Manter no campo o pessoa! dimensionado na proposta, qualquer que seja a influência
salarial do mercado de trabalho local, bem como o equipamento previsto;
VIII - É obrigatório o visto em todas as folhas do D iário de Obras, referentes aos serviços
verificados pela Comissão de Fiscalização;
IX - Providenciar cartões de identificações para uso de todos os seus responsáveis, por
frentes de serviços;
X - Assegurar durante a execução dos trabalhos a proteção e conservação dos serviços
executados;
XI - Registrar o Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA da região dos serviços e apresentar a Prefeitura a cópia da ART respectiva;
XII - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por
eie assumidas, todas as condições de habilitação;
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XIII - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução dos serviços (Art. 69 da Lei n° 8.666/93}.
XIV - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços até 25% (vinte e cinco
por cento} do valor total do Contrato (§ 1o, Inciso I, Artigo 65, da Lei n° 8.666/93).
XV - Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao
objeto contratado, para os servidores da CONTRATANTE e dos órgãos de controie-“ Caput”
do art. 43 da Portaria Interministerial 424/2016.
XVI - Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou
fornecidos, promovendo as readequações, sempre que detectadas impropriedade que
possam comprometer a consecução do objeto ajustado - inciso XV do art. 7a da Portaria
interministerial 424/2016.
PARÁGRAFO SEGUNDO - C onstituem obrigações do M unicípio:
i - Fiscalizar a execução dos serviços, por intermédio da Comissão de Fiscalização,
constituída por servidores do Município através de Ordem de Serviço.
II - Solicitar a substituição de pessoal e de equipamento técnico, empenhados na execução
dos trabalhos, quando a seu juízo, julgá-lo sem condições operacionais.
III - Efetuar o pagamento em até 10 (dez} dias úteis de efetivo expediente, contados da data
de apresentação dos documentos de cobrança, de acordo com o cronograma físico*
financeiro, devidamente atestados pela Comissão de Fiscalização da Prefeitura.
IV - Promover a retenção dos tributos federais e demais contribuições nos termos
estabelecidos na Lei n8 9.430/96 e demais legislações vigentes.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS OE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo de execução das obras e serviços objeto deste Contrato, será de no máximo 07
(sete) meses, contados a partir da autorização para inicio de serviço.
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo máximo para início dos serviços será de 10 (dez) dias
corridos a partir da autorização para inicio de serviço emitida pela Caixa Econômica Federai.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente Contrato, será de 07 (sete) meses, contados a partir da data
de sua assinatura.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
O valor global deste instrumento é de R$ 762.065,28 (setecentos e sessenta e dois mil,
sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), constante da proposta de preço apresentada
pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do
presente objeto.
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CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A despesa prevista na Cláusula anterior correrá à conta da seguinte classificação
orçamentária:
ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
AÇÃO: 1023 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
ELEMENTO: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-OUTROS (NÃO RELACIONADO À
EDUCAÇÃO/SAÚDE)
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA
A licitante vencedora será notificada a comparecer para a assinatura do Contrato, devendo
para isso apresentar na tesouraria da Prefeitura Municipal de Conde, a título da Garantia
de Execução, o recolhimento da importância de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato
Referente a cada LOTE, utilizando quaisquer das seguintes modalidades;
IIIIII-

caução em dinheiro ou título da dívida pública;
seguro garantia;
fiança bancária

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia objeto destina-se ao cumprimento das normas do
presente Edital, a boa e fiel execução do Contrato e a pagamento de eventuais multas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada será devolvida à Contratada após o
recebimento definitivo dos serviços, desde que não haja imposição de multas contratuais,
ou no caso de rescisão negociada do Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO- A devolução da garantia apresentada dar-se-á mediante
solicitação da Contratada, através de requerimento expedido por seu representante a
Contratante
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia deverá ter validade mínima de 12 (doze) meses,
devendo ser prorrogada sempre que houver termo aditivo de prazo e/ou reforçada no caso
de acréscimo financeiro.
CLÁUSULA
DÉCIMA
SUBCONTRATAÇÃO

PRIMEIRA

-

DA

CESSÃO,

TRANSFERÊNCIA

OU

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no
todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou
extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:
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a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos, por parte da CONTRATADA;
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 da Lei 8.666/93 e
suas alterações.
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato;
f) A ocorrência de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços. Neste caso a
CONTRATADA será multada conforme previsto nos itens 13.1.1 e 13.1.2 deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a
gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, pelo descumprimento parcial ou
total dos compromissos assumidos:
13.1.1 Advertência sempre que o licitante ou contratado não informar alterações em seus
dados cadastrais.
13.1.2 M ulta por atraso imotivado na execução do objeto, nos prazos abaixo definidos:
a) 0,20% (vinte décimos por cento) ao dia,até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do serviço não realizado, mediante conclusão de avafiação processual realizada
pelo preposto da CONTRATANTE.com direito a ampla defesa.
b) 0,40% (quarenta décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo, considerando os aspectos relevados no item I.
13.1.3 Suspensão tem porária do d ire ito de licitar e contratar com a Administração Municipal
por prazo não excedente a 02 (dois) anos, nas seguintes situações:
a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive
prorrogação contratual, durante a execução do contrato celebrado com o Poder Público,
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos
instrumentos contratuais;
b) incorrer em inexecução de contrato.
13.1.4 Declaração de inidoneldade para lic ita r ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida
sua reabilitação perante a Administração Pública Municipal, nas seguintes situações:
a) haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de ilegalidade, obtendo
vantagem indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificações ou
prorrogações contratuais;
b) ensejar a sua contratação pela Administração, no prazo de vigência da suspensão do
direito de licitar ou contratar com a Administração ou da deciaração de inidoneidade;
c) fraudar, em prejuízo da Administração, os contratos celebrados:
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c.1)
elevando arbitrariamente os preços;
c.2) prestar serviço utiÜ2ando equipamentos e/ou materiais, como verdadeiro ou perfeito,
bem falsificado e/ou roubado;
c.3)
prestando serviços divergente das condições contratadas;
c.4)
tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato.
13.1.4.1 A multa será formalizada por simples Apostilamento contratual, na forma do art. 65 §
8® da Lei 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido a
CONTRATADA a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3C do art. 86 da Lei 8.666/93,
observada a seguinte ordem:
a) Mediante desconto no valor da garantia depositada no respectivo contrato.
b) Mediante desconto no valor das parcelas devidas a CONTRATADA.
c) Mediante procedimento administrativo ou judiciai de execução.
*

13.1.4.2 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice
Nacional de Preço ao Consumidor (1NPC) ou equivalente, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente.
a)

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender
do grau da infração cometida pela CONTRATADA e dos prejuízos causados à
Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato.

b)

O atraso, para efeito de calculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se dia de expediente
normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

c)

Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
c-1) o atraso não inferior a 05 (cinco) dias;
c-2) a execução de muita cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobrança.

d)

Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade
contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias.

e)

Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e
o contraditório, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de
multa.

f)

As sanções previstas no nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular da
Secretaria Municipal da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no
inciso I desta Cláusula, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 03 (três) dias da abertura de vistas.
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CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A execução do objeto contratado será acompanhada pelo Secretário de Obras e Serviços
Urbanos, aqui designado pela autoridade competente e denominado FISCAL 0 0
CONTRATO, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização, gerenciamento do contrato e
a certificação da nota fiscal/fatura correspondente ao objeto executado;
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA • DO FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Conde do Estado da
Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem
justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e único
efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Conde (BA}, 22 de outubro de 2020.

CONTRATANTE

RIBEIRO E ANJOS E M P R E T O i MENTÜSE ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob NB21,763.372/0001-40
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME: Ê ? )^ ______________________________ RO: A s ) 3 3 . T 3 4 ~ Z &

NOME: ? / L „ , cJ, 0 - L * .
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CONTRATANTE:
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CONTRATADO:

Rü =1RO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

21.763.372/0001 -40

OBJETO:

PAVIMENTAÇÃO
CONDE-BA.

DE

RUAS

NO

MUNICÍPIO

DE

VALOR*

F.S 762,065.28 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL,
SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO
CENTAVOS).
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VIGÊNCIA

O 3RAZ0 DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 07
(SETE) MESES A CONTAR DA DATA DE SUA
ASSINATURA.

CONDE - BA, 22 DE OUTUBRO DE 202C.
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AWSO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N* 2/2023
Tema público 3 êdjuriiíSçfo e hcmolcgação da TOMA,DA De FRFÇl' 02/ 2020,
cb;eto; P_avi!rientaçio em Paralelipípedo em diversas ruas da sede d 5 Â? jfacípFô e
urbaniíaçae dc estacionamento do Estádio Monicips; Alrmr Ribeiro -Varie-:, emenda
Parlamentar 2020402DGOQ6 . Vencedora; A, M da Silva Construção Civí .7 DA MEr CNPJ
D3 . 777.Í 39/ 0001- 53. Valor; n$ 399 ,507r16.
Centra 1/5A, 25 de outubro de 2C2íi,
UIISDN MONTSlpO DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CCfcCEÈÇAO DO COÃ =
AVISOS Oí licitação
PREGÃO ELETRÔNICO N? 50/2320
PROCESSO ADMiNláTRATIVO N? 1 .531/2020
LiciUição o? 5*0212 : OSJETO: Fsegisíro d* Preços pare svenluri a;-iisiç.ao de
material de ocnsrrttçio, visando atemfcr deminda da Administração Públ<a V}, nicipsi de
Conceição do íoító/&A, INÍCIO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: 03 /11/2020 i-& 03 30 (duo e
trinta) horas. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/11/2020 ás l l : 0i> íc ';e l horas
íNÍCiO DA SESSÃO Dê DiSPüTA ÜE ?F£ÇOS: 13/ 11/2020 às 13:00 (treze) homs
PREGÃO ELETRÔNICO N* S l /2020
PROCESSO ADM;NISTRATJVO Na 1,626/2020
LfrltaçJo r.s 342025 : OBJETO: Registro de Preços cara even:u:l acjJiiçãq de
mcterial de serralherta, visando atender as demandas da Administração ~
Ji b ça Mumcipií
de Conceição ia Coité/BA. INÍCJO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: 03/ 11/202 3 i? OS:30 (oite
e trinta) itora. DATA DE AGERTUFA DAS PROPOSTAS: Í 3/ - 1/ 2Ü2D às 09 :CC neve) horas.
INÍ-CiO DA SESSÃO DE DISPCTA OE PREÇOS: 13/ 11/ 202G às JOrOÔ (dei) J-o^s.
PREGÃO ELETRÔNICO NS
Reabertura

49/ 2D20R

PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 1 .560/2020
licitaçín rs^ 643313: OBJETO; Registra de Preces para con rw ajln i,s empresa
pare prestação de serviços de manutenção preventiva e corre tiv?. nas ccfiiaic as Brother
q Ricoh, e fornecimento de m&umos/su primei tos, visandG acender as ríe- tandat da
Administração Pública Municipal de Cori£s>'çIc dc Coiré/fiA. iNÍClC DE íNl-EGA CAS
PROPOSTAS: 03 /L1/2D20 ãfi 05:30 {OÜO * trincai hoíSí. DATA DE ,V?=F 'URA DA3
PROPOSTAS: l£ /li/ 2020 ãs 05:00 (nove} noras. !í4ÍClO DA SESSÃO DE DISP: 7T* :■ = PftEÇO?:
16/ 11/2020 ás 10:00 (d«a) horas. SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: BANCO r 5 SRASiL -

N1* 209, terça-feira, 3 do ncvçm bro de ZC'{j

Oskíei dc NiunL.ip lt>, através da site hífetZ/wv/vv.eunapí Iij.Se,lo.org.br/diarieOíic;at.
Maiores informações através do e-mail; eynapoiiti-çftaioés.egigrTiaii.-iürn ou n*
Superintendência ie lícitacdes, sl:c r,a Rua dos fundadoras. n3 *04, ;? Andar • Centro, CEP
n9 45.520. 120.

PREGÃO ELETRÔNSC0 N« 3 E/2020
O Mur kípio de Eunàpalís ton a pi'rb:'ct 3 rísliçgr/íc dc Pregão ííctránícD Ns
035/2020, objeliv£;nco s Aquislçío d® roupa ria hcsplíaUir f ara atender ás nrcessidadÉ-s do
Hcsp/õJ Reífona: d 4 Funãpo!is - HF.E, ecr melo do $!ts: v:v.w.iicitacces’e.cem,br. Tipo:
Minpr P.-eço por Lote. Sessãc de Abericrra dss p-coostas: l j de Novembro de
0 . as
09:30 horat O edital se pnoor/ra a di5pos’ :lo p lrí retirada no vire
hctpsr/Vprefeunap^lis.çom.br/. As divulgoções rios ouíres a:os poderão Scrvisíá-: no Djü.'!o
Of iciei dc Muni',::? ic, através do site hltç://vvv.Vy.c u-napoiis.b 3.io ,c-r;=,b-/ri :a rinOíl ciai.
Mafcres ii",fo'ma;oes árraves do e-merL sv^ZiíoVy.ttriZC-Des.e&gmpil.zjn-, o:i ns
Superintendêníla le licitações, sito na Rua do-: fundarieis!, ní 2M r 1? Andar - Centro, CfP
n^ 45 .520, 120.
Etináoolis - SA, 2S de d uíccrG óe 202C-.

MARI LAN O LIVE RA ROCHA
Pregde'f3

PREFEITURA MUNiClPAL DE IGFJP1UMA
ÉDJTAL DE CHAMADA PÚFLÍv A Ní í/ i 02 0
A PREFEITURA MUWCIPAL DE IGRAPI-JNA, inscrita ro CNPJ L3 071,2C4.^ 00 ] üS
í&rná público, t.ue fará reaüiar <t cvíANtADA PlIêlICA 022/ 20 *^, mn s^2 ££ífc
adntlnistrativa, nn Centro Administratfvc Dr, Ansõnio lempí Ma:a, bairro Ci-nme, CEP
45,443 -00, na çi-í.ide de Igraptún-a/ÊA. objete: Chamameoto ?';.!b(ice de s^&soes resideries
em igrap-úna pue possLom aígum tipo de talento (cantar, dri-csr, *te.), ciando viVoilidr.de
aos tatencas iacai, e ehvonòo s auroes-ki-na de teda pop:rlaç:a IjoaI co--'.) preiviiaca^ i.<,r«
on tr^s prfcme:'os ;c:oc 3da4 de cada categoria -com ecvrsps -si unccs ctci (e: Adir 9 'an-r •'!.
Fcdfrêl níri.:.''i7,'2C20 ]. Ai Insorlçõc-s deverão sei' íeltni r.c s.te fiW*-.igmpiuno,t-a.gov.f::pnt:? o.s dias 30 He outubro a 17 áe r.ovemoro -da 2020. 4
dc ed.:í-;-l e seu1: jnp.^ns
encontra-se disfonível no sita v.-.vv.vigfapiuria.ba.^ov.rü,^^ Lnk ^ik-^çaas". As
apre&entacôei 5&?aç: realizadis eim ú m a ser definido pela Diretoria Especi?! tíe cuiLum e
ri-vyl^ida no site do munirlpiu {igrapiuria.ba.gav.br] g em si?v rad^r, sociais.
LgrtO iúíií/3A, 29 de outubro d& 2020

■ RlNEU Í.ONCFIÇÃG ‘OC NASCIMENTO
PrígOCiro

!/'r;tÃÇões-e

Ccnceiclo do Coité/SA, 23 de cuiubro rlí
IRAiOE CA3 RAL CALADO
Presidente dá CPl/?MCC/Eía

2020

PREFEITURA MüNlCiFAL SE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO N? 63/2030
CCNTRATArVTE; MU^ICPÍO DE CONDc-OA
CONTRATADO: RIBEIRO E ANJOS sMPSEafiDIivii-NTDS E ENGENHARlA .íí :a - CNP.:
22.763,372/0001-40, OBJETO: Pávimaíttüçlo cb ru^i^ r.c MunkÉpio de Cortd.-- ifi t-ALOR: RS
?S? 065,28 (íerecentos ç seísnnta e dois j” ü, .'sessenta t onco rei is t- •. :ire ü oito
centavos). ViGÊNCiA: O prazo de vigência do contraía íeri de 07 (seta}
? conta-' ca
data de sua essinaturá,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIEE

Coribe - BA, 29 de outubro ce 2:j2 í ,
GS SANDRO SOARES DE CAflVAHC
pregoelro
AVSSO 0£ UCITAÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO
2C/2020 - SR?

3480.2120/213 ü, 5
92660Ü.

no

r praeia para Fusuras c i-VfJ..;u. :s oquisíç ite-:
ccs de* tirados as Se-i .-í : ína . í.!.>ndpais do
16/11/2Ú7C ãs 0 9 h ^ m ir , n
oand^ir•sn-tas, 256. Ccr.tr Ir ia .'n^foes; ( 7’ t
..gcv.or e ww.v.ccmpraí A4l jci'-,br - Lí;'■S<i ‘

PregPéiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLI;
AVISOS DE LICITAÇÃO
PR&3ÃO ELETRÔMICO P!= 19/2020

Repetição
O Município de Eunápoiis torna púbjíco a leaíí^âçãa cc
Eíatrôrtíco VOLB/Z172D (re publicação), objativande o Aquisição ce equipa ma aí st. Ttobiliários _é
brinquedos playground para :mpiant*ção de tscoia de Ensino infantil fr:.,ní=ntla •■ CE!'4 il
no Bairro itapus, no Município de Eunápoliâ-BA, por meio do site: www. it-taraes-e.com.br,
Tioo: Menor Preço por cote, Sessão de Abertura âas proposras: 23 de riove.- idrc de 2022,
Ai 08:00 horas. O edital se encontra ã dispCtóicSo c^ra retirrda nc si:«±
httpj://prefe una polis .com.br/. As div^ElçaçBes dot outras atos poderão •:?' '/'fas no D-i3r

/in■ 5 .

EM OOT^rpenífi OMf *rr viriííillc nc í- 1£fr*;íi riçti^T.lss:
hrrisj/ii.-flw.in güw,w;ijM n::tid«t,SfFi|, c-tlc Côd

3 0 53

ví-ÍClCÀai Í iv t

CNRj 13.071.204/0051-^5

|grapiúrit--/BA, 2S d» outubro de

2020

IRINSÜ ZCNCZIÇÃO DO NASCl^lfNTO

E D IT A L

CONCURSO N?

1/2020

A PFifESTURA MUNICIPAL D? IGF AP IUNA, ic.srnta no CNPí 13-071 2G4/0001 -A5
torna público, cue fará réaílzar o CONCURSO 0 ü 1/ 2020. eir sus sede administrativa, no
Centra Admli-ilsfativo Or. Anlõc.io Lemos Ma ia, 3airro Ccnt.rr- Cí-P 45 .443-tTC1. np Cidaóc: :le
|p,raplúna/&A, cojeto: Destina-se ao pmcavso de concurso púbur.o padí » e>t.olha He
projeto par* produção de documentário scbr& üs srtncipi 5 mariifest&cc-es cuiiuraro dc.
município ce i..;raptúna-Santa, com recursos orrundos dr. Ls: Aidir BUnc iLei Fed^-'"'
ri514.G17/2£-20 ] As inscriçãuç de verão ser feitas no site viwvj.l^rap^na.ba.gov. jr, r,n;ri? os
dias 30 de cuto:>rc a Í.9 de novembro cie 202D. A. integra dr. adlt&i * 5eus anenos encncLrase cii5ponjvíi nc site '.vvin,v'.igrapiuna.ha.gov.br, r.c íinL "iictin-oes". As 3C-reãenteçóa& ifruo
realizadas em dst* a sor definida potti Diretoria EjpeciS: de :u!tu-ra r d-vusgada no t!te- dc
município ti-^raf iufTa.ba.j-ov.br’; e em í-uas reries sociais,
rg^apiúia/BA,

29

rfi? outubro de

2029

JR1NEU CONCEiÇÃ: DO NASCIMENTO

Preftosiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE INF AM EU PE
EXTRATO DE ORDEM DS í-ERVlCO NS 11/2 G20
CO,Lv ! ?,ATAr
SERVIÇOS
REPASSE: t
Ângelo P4S
!tfê<) :
2735i>:'Ú7 ■incniíil? ac NTiniãtcrlo <o Esporte. RRAZO Dt í ^EGUÇÃO; de
Ü/ Z e no Contrate de Ej<?
conforma p :cv:>tCr no Edital da Tomada de Preços

TO Dl

unicicüi

5

e - Bahia. 25 de outubro CÊ 21-20.
GESANCRO SCAR5S QE C A F V \,‘ íC

vj

tcrr.a púbíko, qus fzrá reaii?ar a CHAMADA PÚBLICA 003/2020 , cr. suí swde
administrativa, no Centro Administrativo Dr. ArTbhio Lémos Maia, Babro Centre, Cr?
45.443-00, ns. oiáide de Israpiijna/BA, objsio: Dest.na-se sc p:ocesso de edeüSn de sniitas
e bandos .'d<ais par* compor a progizjT-áçüc- artística my<.cai 02 Proieto " A
de
jgrapiúna" qi.a ilsa realização rie üv^.t rom premi ação pa-f os uíf. msi^ vetadoa pelo
púbiíoo r.om 'ecu-rsos oriundos da !ei Aidir Bíe.ic (Lei federai r^34.ü l 7/2C-2Ci). Ai mj.r.riçces
deverêo sar feitzs no
wv/w.israpiuna.ba.gcv.or entre cs tíias 35 dfc outubro e L-3 -ie
novembro dií 2CJC. A fntaara do odítsl 0 sg-js ai^^os e toeníra-áe disoonive! no si?-;
vsi’jvw.igrapíu!'.£-S3.gov.br, no link "iictatcéf-". As ãpresemsções serão realizadas em datu :r
ser definida cela Direíorta ês^eciai de cultij-a e divulfE-Jõ no skn do município
íifcrapiuno.oa.gov.br) c em Ãuas redes sociais.

AVISO OE LlOTAÇÃC
PítEGÂO ELFTRÔMÍCO N® 29/2020

O Municípla de Coríbe * Esíõdo da Bahia, toma atiblico í;uc .n:s tí .rtos da Lei
n.s 10.S 20/02 e Lei n.? 3 ,666/53, fará rea^taar pregão pára ContrõíóçSa _e serviçaa
especializados pará informatizsçia com uSP do e-SUS APS disponibiEi.raclGí pe--> Ministério
da Saúde para as Unidades Báskcí de Saúde - UBSs Anizia Pereira Nesci nent x Peliamirso
Satiíía da S’lva. Frenciscc Vigário da Rccha, Jcseíino Arruda. Miguei ^livaf -áss NevfS,
Parteira Dona Inês e Novo Horizonte: Informatização com software- p'õi='.o5 para a
S e c tá ria Municipal dc Saúde com Centra! dc Marcação e Regulação de Pruted!mentes,
vigifància em Saúde, Central de Abastecimento farmacêutico * CAf, ü.ivd"ría dc SLS.
SmViçe Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192 o Hospital Municipül Antf-.-io Joapuirr.
Lopes: e inforjr.etizêçlo do Ceniro de Atenplo Psicosieciai - CA?S, estanir. incluscs c-t.
serviços dc capacitação, gerenciamento, auditerio e qualificação dos n/cadores U
Atençlo Primária à Saúce, manutenção, suporte técnico remoto c 'rosencFal e
disporjbiüisçao de semdor em nuvem e equipamentes de informdi.cj er regime de
comodato destinados ao Fundo Municipal de Saúde ríe Coribe - Gahiu, aot tura no efio
13/ 11/2020 às 09hsG0 min. O edital complete encontra-se na seae destíi fr-feitura, na Rue
Bandeirantes,
285, Centro. Jnformações: (77) 2435.2120/2130 £ nc si rio
wvjw.corlbe, bs .gov.br e www.compr7snet.g0v.br - UASG 92 ^606.

3/2030

EDITAL DE CHAMADA POüUCA

A &REFE:TUR.A MUNICIPAL P : iGRAPiU N.A, inserira

c e OVa N'- TP 0S/2O2O.

0 2 10

03

PREFEITURA MUWsCfPAL DL 1RECE
AVISO Dc LICÍTACÃO
G O N C O R fttN C fA PÕELICA Nfi 7 /2 Ú 2 0

Menor preço globel. Obi^to: vorviços do Sistema de us.goian
Sanitário do Município, Die 15 / 12/2020 <í :>Sn. Informações; na CPI. ou
lic jta jre ce @ totmaü.com, Editsi: w ww,írece.ba.gov.ar
I f ií c ê / iA , 2B -."íc o u t‘. :b ro d o 2C20JOA2ÍNC í . rV A C ^A F O
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