<.rtnitiinnria

Poder

2

Executivo

Oraão

3

Secretaria

09

Unidade

0901

FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municioal de Saúde

Atividade

2.064

Elemento

3390.39.00

Gestão das Atividades do Bloco do Atenção Básica
Outros Serviços dc Terceiros- P. Jurídica

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Oreão

3

Secretaria

09

FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE
Secretaria Municipal de Saúde

Unidade

0901

Fundo Municipal de Saúde

Atividade

2.065

Gestão das Atividades DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Orcâo

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

05

Secretaria Municipal de Administração

Unidade

0501

Atividade

2.029

Secretaria Municipal de Administração
Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração

Elemento

3390.39.00

Fonte

00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Recursos Ordinários

Poder

2

Executivo

Órgão

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

11

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos

Unidade

1101

Atividade

2,023

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão das Atividades Administrativas da Educação

Elemento

3390.39.00

Fonte

01

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Educação - MDE 25%

7. DA HABILITAÇÃO jurídica

7. i Habilitação Jurídica - documentos exigidos no an.28 da ]ei8.666/93.
7.2ReguIaridade fiscal e trabalhista- documentos exigidos no art,29 da lei8.666/93.
7.3 Qualificação Técnica - documentos exigidos no art.30 da lei 8.666/93.

7.4 Capacitação econômico-financeira- documentos exigidos no art.31 da lei 8.666/93.
7.5 E vedada a participação de interessados:

a) Que estejam sujeitos a processo de recuperação Judicial ou extrajudicial, concordata, falência,
dissolução, fusão, incorporação, cisão eliquidação;

b)Que estejam cumprindo penas de suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração;

c) Que tenham sido declaradas inidòneas pela Administração Pública e, caso participe do processo
licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo Único da Lei Federal 8.666/93;
d)Que estejam reunidas em consórcio ou coligação;
e) Estrangeiros que não estejam autorizados a comercializar no País;

f)

Servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações instituídas

e/ou mantidas pelo Poder Público, por si ou por interposta pessoa, direta ou indiretamente, como íicilante neste

processo licitatóro;

j

g)Empresa isoladamente responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%(cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
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h) Deverá ser apresentada pela licitante declaração expressa de que tem plena ciência do conteúdo do
edital e seus anexos, e que atende plenamente os requisitos de habilitação e todas as condições

_

estabelecidas para o prestação de serviço do objeto deste Pregão Presencial.
IjNão será aceito o mesmo representante para empresas diversas.

8. FORMA DF. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E SUAS CONDIÇÕES
8.1 O licitante deverá encaminhar proposta de preços com a descrição do objeto e o preço apresentando o valor i

ou global do item de acordo com o Termo de Referência. O preço ofertado deve ter a inclusão dos tributos, fretes, tarifas
e as despesas decorrentes da execução. Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes do TR.
8.2 A lei n.10.520/02 não se atêm a aceitação ou não de preços praticados acima do mercado, subsidiariamente a lei 8.665
estabelece em seu artigo 40, X. Logo o dispositivo citado pennite a fixação do preço máximo no edital, assim o melhor é
já estipular o valor má.ximo.

8.3 Quanto á inexequibilidade das propostas a lei n.10.520/02 não prescreve norma alguma, assim novamente a lei LGL
merece destaque o inciso IV do artigo 43, o § 3° do artigo 44 e o inciso II do artigo 48, assim cabe à Administração deixar
claro no edital que os valores devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado sob pena de desclassificação;
o que a Administração jamais pode deixar de fazer é se recusar a apurar a inexequibilidade dos preços.
8.4 Validade das propostas o art. 6" da lei n.10.520/02 —o prazo de validade das propostas no pregão deve ser de 60 dias,
se outro não estiver fixado no edital.

8.5 Serão rejeitadas as propostas que forem incompletas, isto é. não contenham informações suficientes que pennitam a
perfeita identificação do objeto licitado e contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contraste com o
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequivcis por decisão da Pregoeira.
9. DO PAGAMENTO

9.1 Fornecidos os materiais e equipamentos, a licitante vencedora deverá apresentar, mediante entrega no Setor de
Almoxarifado e posterior entrega nos Setores de Compras da Prefeitura, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para
fins de protocolização, liquidação e pagamento, acompanhada(s)dos seguintes documentos:
a)Oficio encaminhando a(s) Nota(s) Fiscal(is) para registro nos Setores de Compras.
b) Certidões Conjuntas de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange inclusive
ascontribuiçôessociaisprevistasnasalineas a de do parágrafo único do art.l 1 da Lei n°8.2l2, de 24 de julho de 1991.
c)Certificados de Regularidade de Situação do FGTS -CRF.

d)Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadímplidos perante a
Justiça do Trabalho, nos termos da Lein" 12.440, de 7 de julho de 201 1.

e)Certidões Negativas dc Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio sede do licitante.
9.2 O pagamento devido á Contratada será efetuado mensamente pela Secretaria de Finanças, no prazo de 30(trinta) dias
após a prestação do serviço com a nota fiscal/fatura atestada, emitida em nome da Contratante, no valor e condições
estabelecidas neste termo.

9.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas,sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:

9.4 A falta de atestação pela PMNV,com relação ao cumprimento do objeto deste Termo e da licitação, das notas fiscais
emitidas pelo licitante vencedor.

9.5 Para efeito de pagamento serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

-í

10.1A Contratada obriga-se a:
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a) A licitante vencedora, suieitar-se-á a mais ampla e irrestrita fi<;cali7açaf> pnr pnrta

pnrairfaaHa rip

acompanliar a entrega, prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas asentregas e
anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado pelo responsável da Contratante.

b) Prestar os serviços de acordo com as quantidades, especificações técnicas, manuais de operação (quando couber) e
demais condições consignadas nas propostas técnicas e/ou de preços, de acordo com Termo de Referência. Os Lotes

devem dispor de garantia igual ou superior a 06 (seis) meses, contados a partir da data de recebimento do Produto/Nota
Fiscal.

c)Os equipamentos e materiais deverão ser novos, sem uso anterior;

d) Entregar os equipamentos e materiais impreterivelmente, nos prazos previstos, no local designado e conforme
especificações constantes no Termo de Referência.

e) Garantir que os equipamentos e materiais fornecidos estarão isentos de defeitos de fabricação, independentemente de a
CONTRATADA ser ou não o fabricante, devendo providenciar a correção ou a substituição daqueles que apresentarem
defeitos ou divergência com as especificaçõesfomecidas.

f) Substituir em 48 (quarenta e oito) horas os equipamentos que apresentarem defeitos de fabricação após a aceitação
definitiva e enquanto perdurar a garantia técnica, substituindo-os por outro novo, nas mesmas condições inscritas na
proposta de preços originária, exceto nos casos decorrentes de uso indevido.

g) A GARANTIA TÉCNICA dos equipamentos e materiais será contada a partir da data de sua aceitação definitiva.

Durante o período de vigência da GARANTIA TÉCNICA, a CONTRATADA, através de rede de assistência técnica
credenciada, substituirá, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, inclusive de acondicionamenfo e frete, todas as
partes, componentes, acessórios ou mesmo as unidades por completo que apresentarem defeito. Deverão ser consideradas

juntamente com o que estipula este documento, todas as normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas ABNT E INMETRO,compreendendo: normas de fornecimento de materiais, especificações, métodos de ensaio,
terminologias, padronização e simbologias.

h) Responsabilizar-se perante a Administração e terceiros, por ações ou omissões de seus empregados, prepostos e
contratados, das quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou bens, não implicando corresponsabilidade da
CONTRATANTE.

i) Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive transporte e de pessoal, necessários à adequada e
regular entrega dos equipamentos e materiais contratados, em plena conformidade com os termos e especificações,
inclusive prazos, horários e local de entrega, previstos neste Termode Referência e anexos;

j) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente,
sobre os produtos vendidos, bem como eventual custo de frete e entrega, inclusive seguro;

k) Assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução
contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal;

I) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas sem prévia e expressa anuência da contratante;
m) Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
correspondente, devendo comunicar à Administração, por escrito, qualquer normalidade de caráter urgente e prestar
esclarecimentos Julgados necessários.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
II.I AContratanle obriga-sea:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas do
Contrato a ser assinado;

b) Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências deste Termo de Referência e
seus anexos;
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c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado e
notificar por escrito, à CONTRATADA, em caso de ocorrência de eventuais imperfeições no curso de^o*Çi§[^j5j^s
serviços, fixando prazo para sua correção;
d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO.
12.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

VICO'->

13. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

13.1 Aceitar as mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do presente contrato,
até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado.

13.2 Eventual reequilibrio econômico-financeiro, para restabelecer relação que as partes pactuaram inicialmente sobre os
encargos do contratado e a retribuição da Administração, poderá ser solicitado pela contratada, observando o previsto no
art. 65, inciso II, d e §5°, da Lei n°8.666/93.

13.3 São admitidas prorrogações desde que, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu
equilíbrio econômico-financeiro, caso ocorra algum dos motivos previstos no art. 57, §l°da lei n° 8.666/93.
14. DA FISCALIZAÇÃO.

14.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

14.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, del993.

14.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

14.4 Será facultativa a Declaração de Vistoria, comprovando que a mesma tomou conhecimento de todas as informações
e das condições e graus de dificuldades existentes, para cumprimento das obrigações objeto deste Termo de Referência.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - PENALIDADES.

15.1 Pela mora na execução, ou pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a

contratante poderá garantida a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora as penalidades previstas na legislação
pertinente.

15.2 Serão aplicadas penalidades no caso de recusa em realizar o serviço em desacordo com as especificações e com a
proposta, fora dos prazos estabelecidos para arealização.
15.3 As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei Federal n''8.666/93.

15.4 As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à contratada, ou efetuada a
sua cobrança na forma prevista em lei.

16. DAS CONDIÇÕES GERAIS

16.1 A PMNV poderá a qualquer tempo recusar o serviço, no todo ou em parte, sempre que não atender ao estipulado k

neste Termo ou aos padrões técnicos de qualidadeexigíveis.

16.2 O serviço do objeto deste Termo e da licitação deve ser executado diretamente pela licitante vencedora, não podendo
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16.3 No interesse da PMNV, o objeto da contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65. da

Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das devidas justificativas.

16.4 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabeiecido em lei, exceto as supressões resultantes de
acordo entre as partes.

16.5 De acordo com o art. 48 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, as propostas que apresentem valores
incompatíveis com os preços praticados no mercado ou que apresentem valores excessivos, superiores aquele fixado no

ato convocatório como sendo o maior valor que a Administração está disposta a desembolsar, serão desclassificadas,
acaso não haja a sua readequação.

16.6 Nos preços propostos e nos lances que vier a ofertar deverão estar inclusos todos os custos necessários a execução
do serviço objeto do presente Termo e da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, transporte, garantia dos equipamentos e materiais e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta, Não será permitido, portanto, que

tais encargos sejam discriminados em separado.
17. CRITÉRIO DE JULGAMENTO.

17.1.0 critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR LOTE, conforme o termo de referência.

18. ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO.
18.1. A execução do objeto será administrada pela CONTRATADA, através de pessoal técnico especializado, atribuindo
à cada Secretaria do Município como setor competente para acompanhar, fiscalizar e conferir o objeto desta licitação,
19. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da
proposta apresentada;

19.1 - Não serão aceitos produtos em desacordo com as especificações constantes do presente Tenno de Referência;
19.2 - Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias;

19.3 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos para o fomecimento do material contratado,
19.4 - Deverá a empresa licitante seguir todas as normas constantes do editai e seus anexos.
Nova Viçosa, 06 de Junho de 2019.
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ANEXO [[

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n° 135-2019.

CREDENCIAMENTO

Em

atendimento

ao

exigido

no

processo

de

licitação

supra,
carteira

credenciamos

de

o

Sr.

identidade

, para representar esta empresa, no referido processo, com plenos poderes para

apresentar proposta, juntar documentos, renunciar ao direito de recurso, assinar atos e termos, tomar deliberações e
prestar quaisquer esclarecimentos que sc fizerem necessários,
OBS:

1) Este Suplemento deverá vir acompanhado de cópia autenticada de cédula de identidade do seu beneficiário, de cópia
autenticada do contrato social, caso não seja apresentado à Comissão o seu original.
2) Quando o representante for sócio da empresa licitante, poderá ser apresentada, em substituição ao documento de

credenciamento supracitado, cópia autenticada do contrato social onde conste poder de representação, ou Registro
Comercial(no caso de empresa individual) acompanhado de cópia autenticada da cédula de identidade.
3) Este documento só terá validade com firma reconhecida no cartório.
Assinatura:

CARIMBO DA EMPRESA COM ENDEREÇO E CNPJ:
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ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 135-2019

Ao(s)

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
Prezados Senhores,

Nos termos do inciso VII do art. 4° da Lei 10.520, de 15 de julho de 2002, declaramos sob as penas da lei, que a licitante
,

inscrita

- situada à

no

CNPJ/MF

sob

o

n®.

, cumpre plenamente os

requisitos de habilitação previstos para o Pregão Presencial/Registro de Preços em referência, e que está ciente das
penalidades previstas no art. 7° do referido diploma legal.

Local e data

Nome e Cargo do Representante da Licitante
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ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL PAEtA REGISTRO DE PREÇOS N

135-2019

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa
(denominação

da

pessoa

Jurídica),

CNPJ

n°.

éMicroempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento

previsto na Lei Complementar n®. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando
apta, portanto, a exercer o direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão

Presencial/Registro de Preços n".

, realizado pelo(s) MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, que não se inclui

nas condições estabelecidas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006.
Local e data.

Nome do representante
RG n®.
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ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 135-2019
DECLARAÇÃO
Ao(s)

::3 wços^

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA.
Prezados Senhores,

Em atenção ao Pregão acima referenciado, declaramos que:
1 - Concordamos com as disposições do Pregão e seus anexos.

2 - O prazo de validade dos preços e condições constantes da presente proposta é de 60(sessenta) dias corridos.

3 - Caso declarado vencedora tem condições de prestar os serviços do objeto licitado, IMEDIATAMENTE, após a ordem

de cada Sccreláira, por escrito.

4 - Acataremos as Normas Administrativas e Instruções de Segurança, Meio Ambiente e Saúde vigentes no município de
Nova Viçosa/BA.

5 - Temos pleno conhecimento das condições gerais e locais onde será fornecido o objeto licitado, tais como legislação,
condições de transporte, vias de acesso, mão-de-obra local, etc.

Na hipótese de nossa Empresa sair vencedora na Licitação em referência, informamos a seguir o(s) representante(s)
legal(ís) para a assinatura do Instrumento Contratual, bem como as demais informações para cadastramento;
CNPJ;

Inscr. Muncipal:

Inscr. Estadual:

Endereço Completo, com

CEP:

Telefone(s):

Telefax:

Nome da pessoa que

E-mail:

deverá ser contatada:
Nome

da

p/assinatura

pessoa

do

contrato

(Repres.):

_Cargo;
Código _

Banco

Agência_
Conta Corrente n°.

_ Código

. dv

(dígito verificador).

Local e data

Nome e Cargo do Representante da empresa
Nome da empresa

a/
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ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 135-2QI9

DFXLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR
Ao(s)

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA.

Prezados Senhores,

Declaro para fins de prova junto ao MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA, nos tennos do inciso V do Art. 27 da Lei
8.666/93, que a empresa

, inscrita no CNPJ/MF sob o n".
,situada.

não emprega em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos.

Local e data

Nome e Cargo do Representante da Licitante
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ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 135-2019
PROPOSTA FINANCEIRA

Preenchimento pelo Proponente

DADOS DA PROPONENTE
Razão Social
CNPJ

Endereço, n", Bairro, Cidade / UF
Telefone/Fax

E-mail da proponente
Dados Bancários

Banco / Agência / Conta Corrente

/

Representante Legal / Procurador

/

^ome, Nacionalidade, Estado Civil, Identidade, CPF,

'para assinatura do contrato)

argo na Empresa proponente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ITENS

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UNIDADE

QUANTIDADE

ADESIVO A3

UN

325

2

ADESIVO Al

UN

260

3

ADESIVO AO

UN

260

VALOR

VALOR

UN

TOTAL

Valor Total RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
ITENS
I
2

DESCRIÇÃO DO OBJETO

QUANTIDADE

UNIDADE

PLOTAGEM veículos

VALOR

VALOR

UN

TOTAL

50

ADESIVOS PARA VEÍCULOS M-

50

Valor Total RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

I

PLOTAGEM VEÍCULOS

2

ADESIVOS PARA VEÍCULOS

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR

VALOR

UN

TOTAL

350
350

Valor Total RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
ITENS

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

M=

20

VALOR

VALOR

UN

TOTAL

FAIXAS P/ MICROOONIBUS (Lateral c
Fundo)
2

FAIXAS P/ ÔNIBUS (lateral e Fundo)

40

Valor Total RS
Av. Oceânica, n" 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP; 45920-000- Te!.;(73) 3208-1124
TLS. 27

,

HDVA

PLOTAGEM PARA PROJETO.S - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO,OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
Item

IMPRESSÃO

COLORIDO/PB

UNIDADE

QUANTIDADE

l

A3

P/B

UN

250

2

A3

GOL. BAIXA COR

UN

25

3

A3

COL. MEDIA COR

UN

25

4

A3

COL. ALTA COR

UN

25

5

Al

P/B

UN

200

6

Al

COL. BAIXA COR

UN

20

7

Al

COL, MEDIA COR

UN

20

8

Al

COL, ALTA COR

UN

20

9

AO

P/B

UN

200

10

AO

COL. BAIXA COR

UN

20

11

AO

COL. MEDIA COR

UN

20

12

AO

COL, ALTA COR

UN

20

VALOR

VALOR

UN

TOTAL

Valor Total RS

1 DECLARAÇÕES:

1.1.

Preço: Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes e quaisquer outros

ônus que porventura possam recair sobre os serviços da presente licitação.

1.2.

Condições de Execução: Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura dos
envelopes.

Nova Viçosa-BA,

de

de20l9.

Razão Social /CNPJ

Nome do representante legai

N" do RG do Representante Legal

A
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ANEXO vtir

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 135-2019

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

empresa

inscrita

no

CNPJ

sob

o

n".

DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitalório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocoirêncías posteriores.
Por ser verdade, firma a presente declaração.

Local e Data

(Nome,carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO IX

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 135-2019
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos

dias do mês de do ano de 2017, na sede do MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA, pessoa

jurídica de direilo público interno, CNPJ N°. 13.761.531/0001-49. com sede administrativa situada à Avenida Oceânica,
n® 2994, Abrolhos I, na cidade de Nova Viçosa • BA, CEP 45.920-000, neste ato representado por seu prefeito,
MANOEL COSTA ALMEIDA,brasileiro, divorciado, comerciante, CPF
bairro

.domiciliado na Rua

. CEP; 45.920000, Nova Viçosa-BA e o FUNDO MUNICIPAL DE

Administração Pública, inscrito no CNPJ sob o n°.

n®

,

, pessoa jurídica da

, com sede na à Avenida Oceânica, n° 2994,

Abrolhos I, na cidade de Nova Viçosa - BA,CEP 45.920-00, Nova Viçosa/BA, neste ato representado por sua Gestora —
,

,

^ residente na Rua

, n®.

—, inscrita no CPF sob n®.

,

doravante denominados CONTRATANTES, e do outro lado a empresa pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob n°.
Estado

, situada no endereço

n°

, bairro

, cidade

,

, doravante denominada DETENTORA, neste ato representada pelo Sr profissão inscrito no CPF n"

residente e domiciliada no endereço n° bairro cidade estado , nos termos da Lei 8666/193, Lei n® 10.520/2002, Decreto
Federal 7892, de 23 de janeiro de 2013, e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação final das
propostas apresentadas no Pregão Presencial/Registro de Preços, consignado na Ata de Julgamento de Preços,
homologada em de

de

2019 pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços apurados no

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS,do tipo MENOR PREÇOS POR LOTE,

visando,

a

aquisição de Equipamentos de informantica, tendo sido o(s) referido(s} preço(s) oferecido{s) pela empresa signatária,
cuja proposta fora classificada no primeiro lugar, por atender as exigências editilicias e apresentar o MENOR PREÇO
POR LOTE mediante as cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB.IETO,

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a futura contratação dc empresa especializada na prestação
dos serviços de Plotagcm dc Projetos, Plotagcm de Veículos e Adesivos visando o atendimento das demandas das

Secretarias deste Município, especificado(s) no(s) lotes

do

Tenno de Referência, anexodo edital de Pregão

n° 136-2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 - O valor mensal a ser pago está condicionado á sua efetiva utilização no prazo temporal, calculado pela multiplicação
do quantitativo utilizado pelo valor unitário ofertado para os lotes:
XX-RS

2.2 - Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de fornecimento, independentemente
da data da entrega do material.

2.3 - Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos serviçosobjeto desta Ata
de Registro de Preço, incluído frete até os locais de entrega, a serem indicados pelos órgãos ou entidades de SMS.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS.
3.1 - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais
prorrogações, a contar da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, conforme art. 12 do Decreto n.® 7.892/2013,

de 23 dejaneiro dc 2013.

^ >

3.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acré.scimo de quej^
trata o §1- do art. 65 da Lei n°. 8.666. de 1993.
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3.3 - Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, observSaoo disposto no art. 65 da Lei
n°. 8.666, de 1993.

3.4 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários aos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

3.5 - Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços deverão ser assinados no prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.

3.6 - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado, por iguais períodos, nos termos do art. 57 e seus parágrafos, da Lei n." 8.666/93, quando a proposta
continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração e mediante prévia consulta à CONTRATADA.

3.7 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços o Município de Nova Viçosa não será obrigada a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida,
respeitada a legislação pertinente ás licitações e ao Sistema de Registro de Preços, assegurando-se ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições, não cabendo direito à indenização de quaisquer espécie.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1 - As despesas decorrentes dos futuros contratos a serem firmados com a contratada correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias constantes no orçatnento vigente do exercício financeiro em que os contratos forem celebrados,
nas rubricas orçamentárias dos respectivos órgãos municipais solicitantes da contratação.
Poder

2

Executivo

Orcão

2

Secretaria

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal de Ação Social
Fundo Municipal de Ação Social

Unidade

1001

Atividade

2.050

Elemento

3390.39.00

Manutenção das Atividades do FMAS
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

10

Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade

1001

Fundo Municipal dc Ação Social

Atividade

2,051

Gestão das Atividades do Bloco de Proteção Social Básica (ORAS, SCFV)

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P, Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

29

Transferências do FNAS

Poder

2

Executivo

Órgão

2

Secretaria

10

Unidade

1001

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal de Ação Social
Fundo Municipal de Ação Social

Atividade

2.052

Gestão das Atividades do Bloco dc Proteção Social Especial (CREAS, PAEFI)

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

29

Transferências do FNAS

Poder

2

Executivo

Órgão

2

Secretaria

10

Unidade

1001

Atividade

2,055

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal de Ação Social
Fundo Municipal dc Ação Social
Gestão das Atividades do Programa Bolsa Família - IGD - BF

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

29

Transferências do FNAS
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Poder

2

Executivo

Oreão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

10

Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade

1001

Atividade

2.053

Fundo Municipal de Ação Social
Gestão das Atividades do Bloco de Programas

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros- P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

29

Transferências do FNAS

Poder

2

Executivo

Órgão

3

Secretaria

09

Unidade
Atividade

0901

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Gestão das Atividades do FMS

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal dc Saúde

2.062

Secretaria

09

Unidade

0901

Atividade

2.064

Gestão das Atividades do Bloco de Atenção Básica

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros- P. Jurídica

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria

09

Secretaria Municipal de Saúde

Unidade

0901

Fundo Municipal de Saúde

Atividade

2.065

Gestão das Atividades DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

2

Secretaria

05

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Administração
Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração

Unidade

0501

Atividade
Elemento

2.029
3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

Poder
Órgão

2

Executivo

5

Atividade

2.023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÁO
Gestão das Atividades Administrativas da Educação

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros- P. Jurídica

Fonte

01

Educação-MDE 25%

Secretaria

11

Unidade

1101

.

Á
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CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO.

5.1 Para efetivação do pagamento pela Secretaria Municipal de Finanças é necessário a apresentação da nota(s) flscal(is).
acompanhado do atestado de recebimento, dentro dos prazos e qualidade dos serviços recebidos pela Secretaria

responsável pela solicitação, até o dia 10 (dez) de cada mês e o pagamento será efetuado até o 5® dia útil, após a
apresentação da mesma. Ainda deverão estar acompanhadas de Certidões Negativas de Débito Junto à Fazenda Federal,
CND Trabalhista, FGTS, Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitanle, devidamente atualizadas.

5.2 A empresa oplanle pelo SIMPLES NACIONAL, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a comprovação da
mencionada opção.

5.3 O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela
CONTRATADA,em decorrência de inadimplemenio contratual.

5.4 Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitida a respectiva
Ordem de forneciiiiento:

5.5 Fica assegurado ao MUNICÍPIO DE NOVA. o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA,
independente da aplicação de multas, importâncias correspondentes a:
5.5.1 Despesas relativas à correção de eventuais falhas;

5.5.2 Dedução relativa aos fornecimentos de sua responsabilidade não executados;
5.5.3 Débitos com a Administração Municipal,

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
6.1 - Os realinhamentos de quaisquer valores na presente licitação, após a assinatura do Contrato, somente se darão com a

observância dos procedimentos abaixo, observando-se ainda, o prazo estabelecido no Edital para validade das propostas.

6.2 - A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações havidas e justificadas do pedido, demonstrando
novamente a composição do novo preço, anexando cópias autenticadas de notas fiscais de compra que comprovem os
índices reivindicados.

6.3 - Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará para a verificação dos preços
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas de reconhecido porte

mercantil, serviços e/ou prestadoras, dos mesmos ou similares, realizada pela própria unidade ou órgão ou por instituto de

pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, dev^éndo a deliberação de
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada, ser instruída da justificativa da escolha da Administração no prazo
de 5(cinco) dias úteis para cada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES.
Constituem obrigações do CONTRATANTE;
a)

efetuar o pagamento ajustado;

b) dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato.

c) fiscalizar e acompanhar através dos respectivos Secretários Municipais ordenadores das despesas, segundo as unidades
solicitantes, ou outro servidor designado para substitui-lo, que anotará em registro próprio as ocorrências relacionadas

com o fornecimento dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

cl) Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aolícar a
CONTRATADA.

i ^ -

Constituem obrigações da CONTRATADA:
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a)entregar o objeto contratado na forma ajustada;

b)atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
c) manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

d) Os serviços, nos quantitativos solicitados, deverão ser fornecidos, de forma parcelada, conforme quantitativos
indicados na ordem de fornecimento emitida pelo Departamento de Compras do Município de Nova Viçosa-BA,
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES.

8.1 - O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços,
deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar docuineniação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com
o Município de Nova Viçosa, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e na Ata de
Registro de Preços e das demais cominaçôes legais.

8.2 - As penalidades por ventura aplicadas à CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores do Município de Nova Viçosa-BA.

8.3 - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da
infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA,no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÂO.

Parágrafo Único - O presente Ata de Registro de Preços encontra-se vinculada ao Edital e seus anexos do Pregão
Presencial/Registro de Preços n°.

e a Ata de realização da referida licitação e propostas financeiras dos

vencedores.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
9.1 - Após a publicação da Ata de Registro de Preços nos órgãos oficiais, poderão ser solicitados os fornecimentos dentro
do prazo de validade do Registro, mediante formalização de contrato especifico.

9.2 - Os licitantes que tenham seus preços registrados obrigar-se-ão a cumprir todas as condições dispostas na Ata de
Registro de Preços.

As parles elegem o Foro de Nova Viçosa, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato. E por assim
estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02
(duas)testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
NOVA VIÇOSA/BA,
MANOEL COSTA ALMEIDA

SECETARIOS

Prefeito Municipal
Contratante

TESTEMUNHAS;

EMPRESA

Nome:
CPF;
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ANEXO IX

PREGÃO PRESENCIALPARA REGISTRO DE PREÇOS N". 135-2019
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO

DE

FORNECIMENTO

PEÇAS

DE

INFORMÁTICA. QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM

LADO, O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA/BA E O FUNDO
MUNICIPAL

E,

DO

OUTRO,

A

EMPRESA

TERMO DE CONTRA TO N°

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N°. 135-2019.

O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ N°. l3.76l-.'i3I/000]-49.
com sede administrativa situada à Avenida Oceânica, n° 2994, Abrolhos I. na cidade de Nova Viçosa - BA,CEP 45.920-

000, neste ato representado por seu prefeito, MANOEL COSTA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, comerciante,
CPF

.domiciliado na Rua

MUNICIPAL DE

n°

, bairro

, CEP: 45,920000, Nova Viçosa-BA e o FUNDO

pessoa jurídica da Administração Pública, inscrito no CNPJ sob o n®

com sede na à Avenida Oceânica, n° 2994, Abrolhos I, na cidade de Nova Viçosa - BA, CEP 45.920-00, Nova

Viçosa/BA, neste ato representado por sua Gestora
n®

CONTRATANTES, e

n°Sr.{a)

a

Empresa

residente na

inscrita no CPF sob n®

. com endereço na
, inscrito(a) no CPF sob n°.

doravante denominados

, inscrita

no

CNPJ

sob

, neste ato representada pelo(a)
, denominada CONTRATADA,

firmam o presente contrato, para prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira, const.-inle no Processo

Administrativo n°. xx.xx-2019. Pregão Fresencial/Regisiro de Preços nM35-20l9, regendo-se pela Lei Federal N°.
8.666, de 21 de Junho de 1993, Decreto Municipal n° 650-2018, Lei Federal n.iO.520/2002 e suas alterações posteriores,
assim como pelas condições do edital referido, petos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras
dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

Constitui o objeto deste contrato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme especificações, quantidades e preços
descritos no Anexo I do Edital Pregão Presencial/Registro de Preços n®. 135-2019 e na Cláusula segunda da Ata de
Registro de Preços n® XX/20I9 vinculada a este contrato.

§ 1® - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesm,is condições deste contrato, acréscimos ou supressões na
aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25®/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme Art. 65 da Lei n® 8.666/93 com suas ulteriores alterações.

§ 2® - A presente contratação está sendo formalizada de forma indireta, por Modalidade Pregão Presencial para Sistema

de Registro de Preços n®.I35-20l9, com base na Lei Federal n®. 8.666, de 21 de Junhode r993, Decreto Municipal n®

650-2018, Lei Federal n.10.520/2002 c suas alterações, Decreto n° 7.892/2013 que Regulamenta o Sistema dc Registro de
Preços previsto no art. 15 da referida Lei.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.
2.1 O valor mensal a ser pago está condicionado á sua efetiva utilização no prazo temporal, calculado pela multiplicação
do quantitativo utilizado pelo valor unitário ofertado para os lotes:
01: R$
02: R$

Resultante das quantidades constantes da proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presenciai N®. 135-2019,
conforme ata de negociação feita pela pregoeira e Ata de Registro de Preços n®

/20I9.

2.2 - O preço proposto c irreajustável, durante o prazo de 12(doze) meses, contados da dala de apresentação da proposta,
por força do disposto na legislação em vigor.

Av. Oceânica, n'2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Te!.;(73) 3208-1124
FíS. 35

2.3 - Para efetivaçiSo do pagamento pela Secretaria Municipal de Finanças é necessáí>^iá_É^^taçãõda(s^iot^^

fiscal(is), acompanhado do atestado do recebimento, dentro dos prazos e qualidade dos serviços recebidos pela Secretaria

responsável pela solicitação e o pagamento será efetuado ate o 10°(décimo) dia útil. após a apresentação da mesma. Ainda
deverão estar acompanhadas de Certidões Negativas Conjunta de Débito de INSS e Fazenda Federal. CND Trabalhista,
FGTS, Certidões Estadual e Municipal do domicílio ou sede do liciiante, devidamente atualizadas.

2.4 - A empresa opiante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a comprovação da
mencionada opção.

2.5 - O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela
CONTRATADA,em decorrência de inadimplemento contratual.

2.6 - Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitida a respectiva
Ordem de fornecimento;

2.7•Fica assegurado ao MUNICÍPIO de NOVA VIÇOSA e FUNDO MUNICIPAL DE
o direito de
deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, independente da aplicação de multas, importâncias correspondentes a:
2.8 - Despesas relativas à correção de eventuais falhas;
2.8.1 - Dedução relativa às entregas de sua responsabilidade não executadas;
2.8.2 - Débitos com a Administração Municipal.

2.9 - Nos preços ofertados na proposta do CONTRATADO já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de

transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou
venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

2.10 - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido documento será

imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reaju.ste ou atualização do valor contratual.

2.11 - Os realinhamentos de quaisquer valores na presente licitação, após a assinatura do Contrato, somente se darão com

a observância dos procedimentos abaixo, observando-se ainda, o prazo estabelecido no Edital para validade das
propostas,

2.12 - A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações havidas e justificadas do pedido, demonstrando
novamente a composição do novo preço, anexando cópias autenticadas de notas fiscais de compra que comprovem os
índices reivindicados.

2.12.1 - Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará para a verificação dos preços
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas de reconhecido porte
mercantil, serviços e/ou prestadoras, dos mesmos ou similares, realizada pela própria unidade ou órgão ou por instituto de
pesqiiisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada, ser instruída da justificativa da escolha da Administração no prazo
de 5(cinco) dias liteis para cada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

10

Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade

1001

Fundo Municipal de Ação Social

Atividade

2.050

Manutenção das Atividades do FMAS

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros- P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

10

Unidade

100!

Secretaria Municipal de Ação Social
Fundo Municipal de Ação Social
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Atividade

2.051

Gestão das Atividades do Bloco de Proteção Social Básica ('ClCTS', SCFV)

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

29

Transferências do FNAS

Poder

2

Executivo

Oreão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

10

Secretaria Municiiíal de Ação Social

Unidade

1001

Fundo Municipal de Ação Social

Atividade

2.052

Gestão das Atividades do Bloco de Proteção Social Especial(CREAS, PAEFI)

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros- P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

29

Transferências do FNAS
Executivo

Poder

2

Ortíão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

10

Secretaria Municipal de Ação Social

Unidade

1001

Fundo Municipal de Ação Social

Atividade

2.055

Gestão das Atividades do Programa Bolsa Família -IGD - BF

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários
Transferências do FNAS

29
Poder

2

Executivo

Cruão

2

PREFEITURA MIJNIÇIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

10

Unidade

1001

Secretaria Municipal de Ação Social
Fundo Municipal de Ação Social

Atividade

2.053

Gestão das Atividades do Bloco de Programas

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros- P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

29

Transferências do FNAS

Poder

2

Executivo

Or.aão

3

Secretaria

09

Unidade

0901

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Secretaria Municipal de Satide
Fundo Municipal de Saúde

Atividade

2.062

Gestão das Atividades do FMS

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros- P. Jurídica

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão
Secretaria
Unidade

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09

Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

0901

Atividade

2.064

Gestão das Atividades do Bioco de Atenção Básica

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Secretaria
Unidade

09

Secretaria Municipal de Saúde

0901

Fundo Municipal dc Saúde

Atividade

2.065

Gestão das Atividades DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Eletnento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

02

Saúde 15%
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Executivo
""
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Poder

2

Òrgâo

2

Secretaria

05

Secretaria Municipal de Administração

Unidade

0501

^ ^

Atividade

2.029

Secretaria Municipal de Administração
Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços dc Terceiros - P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

Poder

2

Executivo

Órgão

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos

Secretaria

11

Unidade

1101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.023

Elemento

3390.39.00

Gestão das Atividades Administrativas da Educação
Outros Serviços de Terceiros — P, Jurídica

Fonte

01

Educação - MDE 25%

CLAUSULA QUARTA - VIGÊNCIA, EFICACIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.

4.1 A vigência do presente será de XX de XXXX de XXXX a XX de XXXX de XXXX podendo ser prorrogado, de
comum acordo entre as partes e mediante Termos Aditivos, para cada exercício financeiro, após a verificação da real
necessidade da CONTRATANTE, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei n® 8.666/93, bem como alterado, exceto no
tocante ao seu objeto.

Parágrafo Único - A Administração, por razões de interesse público, poderá a qualquer tempo declarar o término
antecipado do Contraio ora firmado, bastando uma notificação prévia com prazo de 30(trinta) dias para a rescisão, sendo

que em tal hipótese será devido a CONTRATADA,o pagamento, se houver de saldo referente a execução dos serviços.
CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES.
5.1 - DA CONTRATADA:

5.Í.I- A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE.

5.1.2 • A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos contraídos
com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
securitários, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de
solidariedade;

5.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, impericia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato,
diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato.

5.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de abastecimento contido
no Edital, que é parte integrante deste Contrato.

5.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93;

5.1.7 ~ A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no art. 55, inciso XII da Lei n° 8.666/93,

5.1.8 - Comunicar à Prefeitura Municipal de Nova Viçosa os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo
de 2(dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco)
dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

5.1,9- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os
seus acréscimos.

/
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5.1,10 - Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato.

.Li—/

5.2 - DA CONTRATANTE:

5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;

5.2.2 - Os fornecimentos serSo acompanhados e fiscalizados pelo Secretário ordenador das despesas, segundo as
unidades solicitantes, ou outro servidor designado para subsiituf-lo, que anotará em registro próprio as ocorrências
relacionadas com o fornecimento dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.

5.2.3 • Poderá a fiscalização ordenar a su.spensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48

(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a
CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO.
6.1 O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação das finalidades de
interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO.
7.i A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE,em caso de rescisão administrativa, previstos no art.
77 da Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA OITAVA- DA RESCISÃO.

8.1 O contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei
Federal n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e alterações em vigor.

Parágrafo Primeiro - O contrato para o fornecimento dos serviços poderá ser rescindido por iniciativa da
CONTRATADA, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo CONTRATANTE, mediante ação judiciai
especialmente intentada para esse fim;

Parágrafo Segundo - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os fornecimentos pela CONTRATADA não poderão
ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado.

Parágrafo Terceiro - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite
dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pelo CONTRATANTE na
forma que o mesmo determinar.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS.

9.1 - A CONTRATADA por descumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitar-se-á as seguintes penalidades;
I - advertência;

II - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 2(dois) anos;

III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido ò
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

IV - Multa por atraso injustificado no fornecimento, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:

a. 10%(dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação;
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b. 0.3% (três dccimos por conto) ao dia. até o trigésimo dia de atraso, sobre o\^$^t.da

fornecimento nilo

realizado;

c, 0,7%(sete décitnos por cento)sobre o valor da parte do fornecimento, por cada dia subseqüente até o trigésimo.
V - As penalidades por ventura aplicadas à CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores do Município de Nova Viçosa-BA.

Parágrafo Único - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor da contratação, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa
e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Finanças.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÀO.
lO.I O presente Termo de Contrato encontra-se vinculado ao Edital e seus anexos do Pregão Presencial para Registro de
Preços n". 136/2019, propostas financeiras dos proponentes e a Ata de Registro de Preços n°xxx/20l9 originada da
referida licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DOS CASOS OMISSOS.

1 l.í Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto no presente contrato, os chamados casos omissos,
estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do contrato, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria e em especial a Lei n° 8.666/93, aplicando-lhc. quando for o caso. supletivamente os Princípios da Teoria Geral
dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO.
12.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, nos locais de costume conforme prazo
definido na legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO.

13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Nova Viçosa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer diividas emergentes do presente contrato. E por assim estarem, justos e contratados, assinam
o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, para qtie surta seus
jurídicos e legais efeitos.

NOVA VIÇOSA/BA.

.

MANOEL COSTA ALMEIDA

Sccrelaria

Prefeito Municipni

Gestor do Fundo Municipal de

ConlrtUanlc
EMPRESA

TESTEMUNHAS;

Nome;

Nome:
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Terça-feira

Nova Viçosa

11 de Junho de 2019
2-Ano -N»2853

MUNICÍPIO

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CNPJ N: 13.761.531/0001-49

AVISO DE ABERTURA 00 PREGÃO PRESENCIAL-SRP N°135-2019.

A Pregoeira do Município de Nova VIçosa/BA realizará no dia 25/06/2019. às 08h30min, Licitação na Modalidade Pregão
Presencia-SRP n" 135/2019, para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Plotagem de
Projetos. Plotagem de Veículos e Adesivos visando o atendimento das demandas das Secretarias deste Município. O
EdilaI poderá ser adquirido na sala da Comissão de Pregão na Sede da Prefeitura em dias úteis das 0h ás 12h. Nova
Viçosa/BA, 06 de Junho de 2019. Leticia S. da Conceição - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CNPJ N; 13.761.531/0001-49

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL-SRP N*136-2019.

A Pregoeira do Município de Nova Víçosa/BA realizará no dia 26/06/2019. às 08h30min, LIcilaçâo na Modalidade Pregão

Presenciat-SRP n' 136/2019. para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de desinselizaçáo.

desratização, descupinlza^o e limpeza e desinfecçâo de cisternas e caixas dágua com fornecimento de mão de obra,
todos os insumos. materiais, equipamentos necessários a serem executados nas áreas Internas e externas de todos os

edifícios das Secretarias desle Município. O Edital poderá ser adquirido na sala da Comissão de Pregão na Sede da

Prefeitura em dias úteis das 8h ás 12h. Nova Viçosa/BA. 06 de Junho de 2019. Leticia S. da Conceição - Pregoeira.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no

seu veículo oficial para que a população tenha
acesso e sua gestão seja transparente e clara.
A Imprensa Oficial criada através de Lei,

cumpre esse papel.

Imprensa Oficial

do Município.
Gestão Transparente e consciência limpa.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JN6UHOQUHYB4GOA1NRLMOA

Esta edição encontra-se no site: www.novavicosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASÍL
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EXTRATOS OE CONTRATOS

h Up://wsvw.mirongaba.t>a.1o.org.br/diaric0ficia].

A Prefeitura Muntcmal de Pindobaçu-Ba. no uso de suas atribuições

DAILANE SILVA DOS SANTOS ALVES

seguintes contratações: Contrato Nc 275/2019, PA 0211/19 PP026/21

Presidente da ComissAe Especial

Coniratân

Prefeitura Muntcipal De Pmâobaçu. Contratado: Pormosauto Pecas e sdj

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO

10.243,782/0001*43, ass<natura do contrato: 02/05/2019. Vigência,

esltmado de R$ 67.086.00. referente a abertura de processo adminisirari\ W^jquisição

AVISO OE UCTTAÇiO
PRESiO PRESENOAl Nt 93/20]»

de peças para veículos, feves, pesadas e pneus para atender as necessii--'^
municipal de Maio de 2019/dezembro de 2019, Dotação; 2.002/2.007/ 2.C

Ola 28/0^19 is »h. Menor Dreço por Item, Ob>eio: serviço, de trar>.pone
eKOIar. ínforiraçSe./Eilitai: na CPI, lei. 7a9S2S209S. de S is 12h ou
IVitaeao^mundonovo ba Rov br / hrtp;//www.mundonovo.ba.2ov br.

/ 2.064 / 2.06S / 2.039 / 2 043 / 2.044 / 2.049/ 2.064 /2.047.3.3.90.30.00 -Fon
14/16 / 19 / 95 / 15 / 42- PA n« 0211/19 - n» PP026/2019,

Cotktraio N? 276/2019. PA 0211/19, PPD26/20ig • Contratante: Prefeitura Municipal De
Pindebacu. Contratado. EL CIvon Pneus EIRELl-EPP, CNPJ nb 29.259.420/0001.79. assmalura

do contrato 02/05/2019. Vigência: 31/12/2019. Valor estimado de RS 105,276.00.
referente a abertura de processo administrativo para aquisição de peças para veículos,

Mundo Novo-BA, 10 de junho de 2019.
BARBARA C. COSTA OE CASTRO

leves, pesados e pneus para atender as necessidades da frota municipal de maio de

Pregoeira

2019/dezembro de 2019.. Dotação: 2.002/2 007/ 2.013/2.016/2.0S9 / 2.064 / 2.065 / 2.Q39
/ 2.043 / 2.044 / 2 049/ 2.054 /2.047 -3 3.90.30 00 -Fonte 1 / 2 / J4/J6 / 19 / 95 / 15 /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

42- PA ne 0211/19 * n» PP026/2019.

AVISOS DE LICriAÇAO
PSICCAO PRESENCIAL SRP N' 19S/201»

Contrato NV 277/2019. PA 0211/19. PP026/2019 • Contratante: Prefeitura Muntcpal De
Pindobacu. Contratado- XLK Comercio, CNPJ

N9 18.675.9O3/0OOl-38. assmalura do

A Pre^oeira de Uuni<>pio de Nova Viçosa/KA real<ratò no dsa 2i/D6/20i9, as

contrato; 02/05/2019. Vigência: 31/12/2019, Valor estimado de R6 27.787.00. referon:o a

OShlOmin. ÜCilaçàfí na MpdaNdade Pregão Pre^çncia-SRP n' )9S/2d39, para conlrala(ào
de empresa espe<iali;ada na presiação dos serviços de PluTagein de Projelos. Plotagern do
Veículos e Adesrvos vrsandn o atcndtmenio das demandas d.ss Sccfílana? deste Município

abertura de processo adminlstrat>vo pata aqu:siçJo de peças para veículos, leves, pesados

O Edital pcderà ser adquirido na sala da Comissão de PregAo na Sede da Prefertura uns dos

úteis das 8h âs 12h Nov<i Vicosa/BA, 06 de Junho de 2019. letioa S. da Conceccio •
Pregoelra.

PRECAO PRESENCIAL SAP N* 116/2619
A Pregoeira do Mur>íelpio de t^va Vi<osa/6A realuará no dia 26/D6/2D19. às
OâhSDmin. Ucrtaçlo na Modalidade PregEa Presencial-SPP n* 136/2019, para coniratacào
de empresa espeC)ai<aada na prestação dos serviços de desinsetiiação. desratriaclo.
descupinitaçlo e limpeta e desin'eccio de osterrsas e cargas d'água com lomecimenio de

e pneus para atender as necessidades da frota mun<cioal de mam de 2019/dezembto de

2019, Dotação 2.002/2.007/ 2.013/2.016/2.059 / 2,064 / 2.065 / 2.039 / 2.043 / 2.044 /
2.049/ 2.054/2.047 -3 3 90 30.00 -Ponte 1 / 2 / 14/16 / 19 / 95 / 15 / 42- PA ns 0211/19
- n» PP026/2019.

Contrato N? 278/2019. PA 02 U/19. PPÜ26/2CH9 - Contratante; prefeitura munfcipaf de
pindobaçu. Contratado; José Sívaldc Rios de Carvalho & CIA. CNPJ NC 00.573.107/0001-29.
assinatura do conirato. 02/05/2019. Vigência: 31/12/2019, Valor estimado de R5
18.472,20. referente a abertura de processo administrativo para aquisiçáo de peças para
vekulos. levés, pesados e pneus para atender as necessidades da frota municipal de maio
de 2019/dezembro de 2019. Dotação!.002/1007/ 2.0l3/2.0S6/l»9 / 2.064 / 2 065 /
2.039 / 2,043 / 2.044 / 2.049/ 2 0S4 /2 047 .3.3.90.30.00 -Fonte 1 / 2 / 14/16 / 19 / 95 /
15 / 42- PA n® 0211/19 • nt PP026/2019,

mSo de obra, rodos os Insumos, materiais, equipamentos necessários a serem executados

nas áreas internas e externas de todos os edifícios das Secretarias deste Município. O Edital
poderá ser adquirido na sala ria Comissão de Preglo na Sede do Prefeitura em dias úteis

das 6h às 12h. Nova Vi;osa/BA. D6 de Junho de 2D19.

Contrato N® 280/2019 PA 0)73/19. PP027/2019 • Contratante: Prefeitura Municipal do
Pmdpbaçu. Contratado; Dimensão Distribuidora Hospitalar EiREU, CNPJ N®
06 106.401/0001-07, assinatura do contrato: 02/05/2019. Vigência; 31/12/2019. Valor
estimado de R$ 1.166.2R4, 08. para o fornecimento dc medicamentos básicos, não básicos,
controlados, bem como msumos e materiais penso desimadps a atender a sec. mui, de

l£TÍCIA S. DA CONCEIÇÃO

saúde de pindobaçu-Ba Dotação 2.039/2.042/2 043-3 3.9,0.30.00-3/14 • PA n» 0173/19 •

AVISO DE LICITAÇÃO

ftO PP027/2019.

TOMADA OE PREÇOS NI 27/2019

A CPI do Município de Nova V^sa-SA. toma público que será realizado no dia
03/07/2019 às 08h na sala da CPL situada a Av Oceânica 2.99d, Bairro Abrolhos i Nova

Viçosa Bahia. Processo ücitatOrio na Modalidade Tomada cJe Preço N^17/20]9 para
ConirataçBo de empresa especialírada para execuçào de obra de Reestruturação da Praça
Jinio Quadros localizada na sede do Mumapio de Nova Viçosa- BA, através do Convênio
SiCONV 05S369/2D17, Ministério do Turismo conformo especificações constantes dst
Anexos integrantes do Edital. O Edital deverá ser retirado pelos Interessados junto a
Comissão de UcitaçSo no endereço acima.

Contrato N® 281/2019. PA 0173/19. RPO27/2019 - Contratante: Prefeitura Municípaí de
Pindobaçu. Contratado; MD Material Hospitalar EiRELl. CNPJ h® 07,294,636/0001*32.
assirutura do contrato 02/05/2019. Vigènda: 31/12/2019. Valor estimado de RS
205.933.18. para o fomectfnento de medicamentos báskos. náo básicos, controlados. t»em

como insumos e materiais penso destinados a atender a sec. rnu). de Pindobaçu B^hta..
Dotação. 2.039/2.042 /2.041 - 3,3.9,0.30.00-2/14 - PA n» 0173/19 - n»PP027/2019.
CONTRATO N® 282/2019. PA 0173/19. PP027/2019 - Contraiante: Preíeilura Muoicipaf de
Pindobaçu, Contratado; Odontcmedkenter LTOA. CNPJ N« 1D.950.411/O0ai-O0, assinatura
do contrato; 02/05/2019. Vigência; 31/12/2019. Valor estimado de R5 32.272,35. para o
fornecimento de medicamentos básicos, nao básicos, controlados, bem como insumos e

Nova Viçosa. 11 de Junho de 2019.
CLÁUDIA O. c MOREIRA

matonais penso destinados a atender a sec. mui. de saúde. Dot.içõo: 3.039/2.042 /2.043 •
3,3.9 0.30.00.2/14 • PA n« 0173/19 - n® PP027/2019.

Presidente da CPL

Coritrato NS 283/2019. PA 0173/19. PP027/2019 • Ccntratanie: Prefeitura Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

Pmdobaçu. Contratado A.R. Veríssimo LTDA. CNPJ N® 04.419,989/0001-23, assinatura do

contrato: O2/0S/2O19. Vigência; 31/12/2019. Valor estimado de RS 114.795,75, para o

AVISO DE UOTACXO
TOEOiO PRESmOAl Nt 2B/2ei»

forneamento de medicamentos básicos, não básicos, controlados, bem como Insumos e

materiais penso destinados a atender a sec, mui. de saúde. Dotação: 2.039/2.042 /2.CM3 •

Aqui^çio de pneus, câmaras de ar. baterias o lubrificantes para veículos e
máquinas da frota da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, tipo Menor Preço por lote.
Sessáo;

26/06/2019

ás

9:00

hs

htlp://ba,ooínaidatransparencla,com,br/prefeiiura/navohorl2onte/

Edital:

e-mail:

licitacao.novohorUenlei^oulIofík.com ou de segunda à sexta-feira, das OS 00 às 12:00h,
Peio telefone 177) 36461060. NOVO HOftllONTE, 05/06/2019. Novo Hcrizonle-8A,

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
AVISO DE UCíTA(AO
TOMADA DE PREÇOS N' B/20]»
A Prefeitura Municipal de Poções • Bahia, em conformidade com o disposto na

ELIZENl OE SOUZA SILVA

Lei Federal n® 8.666/93. Lci Complementar n® 123/2006, lerna público que será realizado
a Tomada de Preços n® 008/2019, tendo como objete a prestação de servtço de

Pregoelra

engenharia para s construção da Praça fio Bairro Primavera sede deste Munio>p.
conforme repasse MTVR/Caixa 852203/2017 - Operação 1037642*09. celebrado entre a

AVISO DE UCfTAÇAO
PREGÃO PRSENCIAL N» 27/2019

Prefeitura Municipal fie Poções e Caixa, que será realizado no dia 27/0^2019 às

Aqursiçáo de peças para veículos e ntáquinas da frota da Prefeitura Mumcipàl
de Novo Horizonte, tipo Menor Preço por lote. Sessào; 2S/06/2019 ás 9:00 hs. Edital;
http://ba.portafdalransparencia.com.br/prefeitura/novahorironte/

3.3.9 0.30.00-2/14 - PA n9 0173/19 • n® PPC27/2019. Kelio Palmeira de Carvalho Prefeito.

e-mall:

OêhOOmin na sede desta Prefeitura Aos interessados o Edital estará a disposição no linL;
hfrn;//diariooficiaf.pocoes.ba.gov br/ a partir da pubikaçáo fio sou resumo. Os demais atos
fiesie processo serão publicados no- diário ohcial do Municiqio.

llcltacão.novohorizonte^^dutlooiii.com ou de segunda á sexta-feira, das 08:00 às 12:00fi.
Pelo telefone {77) 3&48<1060. NOvO HORIZONTE. OS/06/2019, Novo HotIzonte-BA.

PoçõeS'BA, 11 de junho de 2019.
JOÃO PEDRO RIBEIRO DO NA5CIUENTÚ
Presidente da CPI

EUZENE DE SOUZA SILVA

Pregceira

PREFeiTURA MUNICIPAL OE PAULO AFONSO
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 138/2019
Cujo objeto é; Aquisição de Lençóis e Toalhas, Mediante os fatos ocorridos na
sessão anterior e a suspensão da mesma para verificação dos atos junto ao jurídico, torna
se nulo todos os atos praticados na sessão do dia 31/OS/19. ficando com a nova data de
abertura para o dia 26/06/19 as 08:00 hs. As empresas interessadas deverão vir munidas
de novos documentos dc credenciamento, proposta de preço e habilitação. Os
interessados poderio obter informações no Setor de Licitações dc segunda a sexta das
07:00 às 13:00 horas ou pelo skte endereço eletrônico; www.pauloafonsc.ba.gov.br.
informações complementares poderão ser obtidas pelos interessados r>o Setor de
UitaçÕes ou pelo Pone (7S} 3281-3011 {Ramais 211/270/224/238).
FILIPE ALEXANDRE UMA E SILVA

Prcfoeiro
RETinCAÇÃO
Referente Diário Oficial da União • Seção 3 n. 9S dc 33/05/19 Resultado de
Julgamento Pregão Presencial n. 0118*19 onde se 16: MB Oeriíal Comércio Eirell - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
AVISO DE UCITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N® 4/2019
Contratação de empresa especializada para Estruturação da rede de serviços de
proteção social especial • construção de CR&A5. Menor Valor Global. Di» 26/06/19 às 9:30h
na sede. Informações/Edital na CPL

Presidente Dutra-BA, 10 de junho de 2019
RAIMUNDO MARIO PEREIRA MACHADO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
RE8ULTAOO DE HABILtTAÇÃO
PREGÃO PRESENCTAL N< 22/2019
Interessado: Ol^rusme Comércio de üvtos EireBi. Cnp}:i0.975.066\000t*75

Objeto: Aquisição de Lhnos Didáticos e Parafiidálic9S e Maiorias Pedagógícc Para Educsçáo

inlaniil da Rede Municipal de Enuno do Muniopio de Queimadas Através da Secretaria de
Educação de Queimadas. Deliberação: Acato o Parecer Jurídico em sua integralidade

Publigue-se, O Parecer jurídico na integra sobre pedido de recurso da fase de habifitação
enconira-se disponível no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Munkipal de
Quelmadas-Bahiá e no Diário Oficial do Munícipio.

.(Itens: 04. 07, 10. 13. 14. 21. 23. 27, 34, 41, 43, 45 49 e 60) R$ 18,009,00 lela se.

Queimadas, 7 dc Junho de 2019
CLEIOSON ALVéS DA CRUZ

MB Dental Comércio Eirell • ME • jítens: 04. 07, 10. 13, 14. 21, 22. 23, 27, 34, 41,
43, 46 49 e 50) Pá 18.009,00.
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WANOCRSON QPMCS oe NASeiMéNTO . Proildonl» «d aiNCOA SA.

BINatCATO DOS COBACTOACa ( DA9 (MeAC»Aft COBACTORA» PC

SBevnea privadp». dc saudê »uPLAMeNTA*. et vida. Reaseounea.
DC CAnTAUZAÇao, DC PACVJDCHCIA PAIVADA eOUettUCflTAR abcata
NO Í9TADO OA BAHtA. aiHCai-OA.
CNPj is 34» Ue oMi.n

CORAL OE CCNVCC4U0 • A9»CweL6iA OEAAl ErTRAOROiNARU
O Pm««*rra eo StSCOR-eA <•*> ,.«« .M« «,tol «imMÇlal »>*>« • «tUlulATLtS « M smrCo
cçi-1 ©
de-sTKft* 0 C»f'S>« r,' $•<.»> 1 tn u Pra*-m'«
CC
tm »i^
cm .oca ce â»»9e
e» «"«td* v *«4 mt*' i .as
Oérv
£>0Mi9AárL4. • r
M '» >1 si*j-« '« :C 19 St 14 i'P r>.« iom fiuar^ mr^x 04 U%
(c#NMrC4 «p ce^s.; f-^% Í.T. ^ au>í »W4
«l*- iuJi
W9M e ecev*»
e^.
W«a;A>, :u 4l ^4 Xl *t
(SA.cr.*;A^ cov »im3.«* rvw» O»

sirt6»y>s *4 »e»e cs ã>*<9
M
»*;» i&'
Fe>,r*re (>*.>;•

-1
u-vooi. )9f Éí foe
CCP 49<1v4jO . SaSaçu* > da »»• w«B*fw euaiM j

oo i titiv.» 2iOq.>tf<rin«'
SI1<M'S 11 i7«n/~»O«70l»

WANOCASPN GOHCS PO MAFCM^NTO • PrestMMe ee &(»*COA-«A.

"íRíi'

WIErtlTuRA

MARIANO

16^

pROMOçAo E ocacNVOLViMttrre aruMAHO - cooncctar

Os amuití»» que ha
o C«I«W19
nmuawn saut «UMar^Joa. «<.«
etçinitorenVecaoiossois). MtAM^enÃWeqAMO^nsLtGgiaiCÃVwnniinMA.A reâ"3M'<ennaia25
Oe lumo oe 2919 no sa^jinle «nOer*^. Aian>>» SiAimci. n* 103 r Coivxrriino SaVâCv Srcsipr^

Blauviks Tens Eltop»,

2v1 b, C*rini ,0 iu« A.Noras. Ctr 41 e:u-700. 441 S 00 (quiva) ims

«m 1* (annar«) cenyv^aj»}. ccm iicsait;ji de 9/3 (doN ivrçov) üc» cix^ieiaasA «m Lmd>;â.« Oe

>€Ur. 1 $ 39 {0"nr« a imLt) rsvea a": 2* |«aó,r-vi| ri«i<<vacV* cr^n
«m

aaiuciaa ca»ital oo

PEDRO

coopcrunvA de trabalho na» atívidam» oAa araas m aAdoc.

DAS AtEAS O? SAUOÇ. PROMCÇAD É DE "f N^VIMÍ NI O HVMANO - CCONECTAR. no uso

íÍl}?! SALVADOR

CO vow, i^vO

m»% wn dd» wcfwaAM

aOMrnirUMttata»
ttceasAi I

rápido

^''•Vd 14 1209
4IX>0 UTB

»«r4t em 3* {torcrval u^',oeaiSo n*i £0 (cr<u«ruj

conç^íd» an< coiUicOe»«.% <ul4>. »im delbaramn Klfa di «a^>fM auunic* e>e oompj^rn o

ordem ca ca 1 Aefra-M
Cileluio inTiiSA» enqoe r«Nr»ni«i ao ob^tn koaI »^ou aiMCsOBa da
CccpTTotNs; 2 Uuddrvi Co ppicruç? J Ateturu üo ftui« D.ipame,c 4 Aorown^do do i-odeio

AVISO DE UCITACÕES

Os DSStAo oper^xas » AuiovnçAi p«4 paencAcM sm ptyseacs tcidtivv», C 0 m roA-er

A Ci7n.s&áo SiMoriâ Pomuncrito de LieiLoc^ • COPCl cIt SH£0 tdi%3 exiOiica

S^eoao. (LA

da >jni0 dr 7919 Am C^n» Pocrta Llanjia i«>1 noanU

corVv<:im«nlo d» n:'XL's<dao«. cuc iatío rc<)tirAdA^ m

tCiUt&jt. HODAUDADE: PSEOAO EIETRÕNICO M* OOMOlfc PROCESSO
N* J$4S/20r9. OBJETO: AOLAiça^i d« gériertrl «ImdnUlkOA rAO piAdCN^ft

<#•1*6 lri**etipe I«faqio paMe tIpD O, dt'9«^ d» SrvtomxN Ri»gdi2*o 0«

>«<6, OMIiructOS A RMe KiTacsai O» Emnp s*virâO «CAnOar «d Projrên-ú
Jc

Abnenacáo

EiCCW

-

PNAtC.

ppíALP

Pha£C

^ AE-€jA KAIS EDLCAO^O 4 AE£. iDi etoex^itAC^^

f^kP.

«isSn » caíos

oyatiyRK dace Eâul e mij» AneAC«. vruaadc rulvra»

da acctúo

cdi a ccmorvAfoa a necassiúaOa da /^'^inistrAcao PuCdca
SECíeiMCNTO OAS PROPOSTAS

IS-^OG/TC-J a 37/OC/ÍO>9 étó a» 9r,

ABEWnjRA DAS PPOPOSTAi 27r1»W9 « 9^ S6SSÍ0 K CHi»UTA OC
PR6COS

27/06,4019 ás BnlO

*<0RAP10 DE BAASI1.IA

MOCAUELADC:

RR60À0 ELETRÔNICO N* 010/7079: PROCESSO N' 2S47/2019. OBJETO;
AquAiçAo 09 9ãc«os ainrianDccA i*iAo DC«*sTi» (b^acoUo ««witMBaPe •
(•borkil»* biacoHooumoschat), alravM Oo &stomada Rogictrodc Prcca
OntiTNddos a ff^óc Muncom Oe ÊA^iro. vr»£itxioúiorida' ao f'itN;'4rro r^ac>or>ji
(k; AhntnrpíCrSO Escotó'• PNAÉC. PNAER PNAEO, PNAEr, PNAÊ-ÍJA. MA|5

H>iFZTTi«A •uaie.'H. H aeecs /ur |Ur
4VQOCe<HAMAIRfirorUBtXOrK17erijA»MAat' 43173111'* *nN»ut «'»<« o $«aMatt.r-3M
aa Uf.e»
Mio »4 *«4
m1
s •«« i^aViNrM r" V 4 UMna>*s4 9* Cw^a-yV
Avn;4rO?-7717
'fp-ius en:.TO iCnrvn bvnjmK S<dd . US mii-| fi 1 Bi.) n. ir'vcA-m nn Om «rn J '7911 wj»>

4>ja'M m ad*^ k4b «e^u» •

«vm Cl mHu» n, w

C*a-»iTBR,a:f:? 1:11rKl;1F^h,•rn»u'ç>«4S«e%AU•4•'.Feavrflt»'l

u^tiax

41 91>i -XCT:!» a mslB ru«4 r|i»<» k etOfM

C>„,j,e^A^iow»>s»vsAmiP«»

*«* 4

1 4a «iaW «'UIpCom-» H CSKm to

ôé 'lrV?t'Í O Crime to >cao • ta <, «oa aFrs s W% >« • 1 Ci'sa«ii»cia iu9 saadvmM itri
St
H«ns 4rrirasa>t»Hto*Ar'.'A»rto;r:'naal«,'r«s«i»aAa-SVt
CeeesWNneew* to Utb(iaCe«wJe>Aea#ei to to to sieato Xeçli dat&aaNTW^uFauM*
VaAarMtoCasiatstoCaaUteatO-efWatdn Atcta»
TtMim |7l}jmi1to

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

E DUC AC Ao o AÊE, nús eiocci?<aíò«, QLwni «.1003 e iViVos corrtUiMo^ Oe:lo

AViSO OE RESULTADO DC HABILITACAO. AViSO CE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA OE

EOiiaie véus Ane«os, viwrdo futuro» oouisicôei dv «orUtxom a con.<iii^r<i,i
e nocasSKioda Oo AOminiaracòo PuDI<a Munic<Ml RCCfTBlHEhJro DAS

• Conircts^ão C« enwasn para fNisiScAo 4» «arrifAS da engaiNana rHaiivns 4 (Apocvrsnío •

PROPOSTAS: 25/06/2019 o 27/D6/2019, ot« os 14 n. ABERTURA DAS

«OPOSTAS. 27/06/20» as 14h, SESSAo pg DIS^JTA P6 P«EÇ05
m>6/2019

l4hS0. HORÁRIO DC BRASiLtA. MODALIDADE PREOAO

eLETRÔNICO H* 011A019; PROCESSO N* 2796/20». OBJETO: AguivcAo de

O^nerof alime<itica:< (pSo inaasa fLia ilpo hPt dotf « ovd d« psinha branco),
dtravH Od Sisiania de Re^ssro de Preço. desTirtados ò Rede r^unic pari da

Er&ao. «i^ndo atanler ao ^i^gr^amA Nacorvil de AfiíTa*ritac>)0 EvcW PNAEC PhtAEP. Pwea. PNAEP PNAÊ.ÊJA. f^i$ EOUCACAO « aEE.

ciOtçtfKAçOei. Odarnueoes « cajc» ccaniff-itn fwe Editai • »eu» Ar^ecot.
viundo AjtiA» aqjccce& de acordo com a c.;<*%mr>drv:-a e r«Ke»vd4dv d»
AcPiWlTKÔO PúMCâ í-kruccal
PSCCeJf^ENTO DAS
PROPOSTAS
2&06/20» 4 20^06/20» ale as 9v ABERTUDA DAS PROPOSTAS

« 9rx SeSSAO DE DiSPUTA 0€ »CCOS 20.W20» M OnJO
rlORÃAlO D€ DRAS^JA. HOOAUDAOE: PRSGAO ELETRÔeBCO N*012/201*'.
PROCESSO N* 27994C19: OBJETO: Ao^CrcAo da d^na*» afancntooi (b«ea

fl a m>w) nffxpli. hfJn fte mlfi ffiin pnMiNTdeTifilnTifrti dt mrno. iTri>

-

do SíWiTw de Ri?9<s»ro oe Preço. <*»!'*vOov ò Rede Muncoai de Fr^mo

snondo atcroer ao Pro^aiTâ ecacksrâi de Akfcritac-Nd FvcMy • PnaEC.

PNAEP, PNAÇQ. PTiAEF, PNAÊ-EJA MAIS CDCCACAü e A€£

e»Oe<i6ca(&c» Quanlid.Ylcs e oremos cor>starMes desle Cdilnl » >cu» Arvn».
Lisando futLB?» aguiscôe*^ de acofdo com e cof»veo>íH»;iii p enc«L/;tóde da

Admmivtracòo Publica Municipal
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS'
26/06/2019 a 28/06/2019, MA « Uh ABtfiTuííA DAS PROPOSTAS

73/06/2013 íslín. SESSlO D6 OiSfVTA BE BOECOS JS/BS/MfJ M "MO
HOIIARIOOE CiASJtlA.HODAJDaDE, pacato clttkõnko n>ois/ioi»:
PfiOCE&SO rr 2S4&^19: objeto: AauisiCte 60 fjAfiMnt .Tt.i^MntUMD^ ih&D
perecível» (hko concentrado de caju • uce concentrado de maracujá)»

Mrftvb» tio Sistema de Re^sJro de Pmco. desiiriad(?s S Pede Muruficrti de
Ertsrfio. visando atender ao Prootoma Nacional Ue AhriwitKJo E',cc4.ir -

PNAEC, PNAER PNAEO. PNACP PnAE-Eja. MAIS LDUCACAO • AEE. nas
Koeci^cacdes, ouar.iidaOes e prazo» csnstanie» deste Edtal e teus anexos,
visando futuras aouis^óe», de acordo com a ccmvv^cia e nocestKUâe da
A^iinistracio Pública Muvcipal RECEBIM&TTO DAS PROPOSTAS.
Cl/07/2019 a 0S/O7/2C79. aW
9ft5ft ABERTURA DAS PROPOSTAS
03/074019 « SraO. SfiSSAO D€ OlSPiJTA P€ «ECOS 03/07/20» H 10a
HORARiO DE BRASaJA Quanoiai* esclarKmonioiAMvUcetfnentos
COcRvAo ser ronraUado»
sale cb COPEljV't!D. vro A AvTntfa Jw*^
n* ÍBS\ R*c VermeBio. Safiador-âA. ro wtíx) oe» 8hS0 ds 17h e

pdos xelene^ (7i) 3202-3097 e cTt) S02-S09& <u adavOi Oo e-ma)
cbo«*.aeducaeoawÉVàdcr/«t O aceuo ao Ediaf scd Mmvb» de ei^ioereco
cWòTKo: wiiAitJcT,acoe»-ercmty Salvador. C7 de íunH» de 20*9
Santa» de Carmo • Presidente

ALU9V4CE

•' 4 isa-c/i »< CoTtv Os Gm A ai«>*W4 >
1 *f*ii"*i *"Li • •
r*' ^
Ay« t '.avça i* iaj« -a i.xiia lA-i-ps tf t-im« I f* ortt^ a^aA-aíj -t» K».*en» m A»i»
3
CN-a-av» , « ísfWM»ir aarana ^«'os h •>>Ma dvtov«-a maatt >Kl^jS^ac
Ctcasdmate fiT79't Emja e«i

PROPOSTA OE PPEÇO OA CONCORPCr<C IA KAC lOcAV N" i01';i) 16 - PA rv* 131 r?wi y 06J

rauc«omenD estãniix » sinsii70(»o naririniei <H dVtoiae ruM na toco 00 fnurBc:í<a de jua.
idirciGA de >'Koi'a com sâ'&ie(6u da CSIT I cein convrx.edei ei •mcre4OT itaoiiitMas' CVU
CONSTRUTORA LTOAEPP t CONSTRUTORA LUMA* LTCA Pfltj u f«»t ^Memes nj d>8
13 de ji/ino de ZC19. M 9 00 (r«.a hdteii pw» aqartva dal prc«ctie* de praço. Vi4>2Cird<6A
rCi>S<'2'/1S Maninne Ev«<i<b Soa/ni rtd $^>ie» • Pret^enia «• cr*l
AVISO OE RESULTADO DE HABLITACAO. AViSQ D6 RESULTADO DE ANAliSE OC RE

CURSO E CONVOCA(,vi<J PARAABCRTU0/\O6 PROPOSTA D€ PREÇO CONCORRÊhClA
riAClONAL N* 004'2019. PA n* 1 ]2<;o 19 003- dbjeBTpn^d a :cntPv;9â X Mrqwe ds rU-WS
n« ta<rr© Atig Ç» Al«<v,a ra ifOe toJ -rv^'Ci:>0 OS JuAPto-oDA. dS edWOQ 4om tabo-açto ds
SsdiUns Oe Oerets OsMniiA-^entolTrDsrv] - SEDVA AfpM 4A4bMde rs<i.e«onc4 ASblCAde
semcrev* OUC CONSTKuCOES E EMKRbLNDiMLrifOS LfOAe cenveceoa
se 'vot
preMFiK AO dis 1 a na lunrm de M ") s» 1) CAM ('A^e n©**»j m*» wwwa dl mcous de

ysW .\»A2S«e>&\ '9Tb 2019 XAvtnrn c I»adied Sfi Oa S->ua • Presunta da 0^
AVISO K RESULTADO D< HABAJIAÇlO. AViT-O D6 CONVOCAÇÃO PAAAA8£>m.RA OC

PROPOSTA DC PREÇO TCA«AOA c È PNCÇO H- «J ççr». to» n* MS7019 09J - Ks^B^éo
ds drFd"A4 p»4
d« f-rn d*
»<n« miai-TOi 1 larnrucSe d» sn«s ds #ncees. "a

^JtCO'.'S

g< Co Xja-amSA

b-v*n<adA as 1 mm 11 Heafrads»

EaEClTTa €S0c>eW7iA CTOA « CC%S< STT rs<3Ch>vW4a Para M U7fteoi 0Aames w Xa
1 a de j.n*« St eC'.' » 7»: <--v.a «/asi (wa afanua da» safr/»Las de
AjAM^SA
1 b^TC 19 Bte-:''»» Cspsdid 9M-*t ds S-ot/a • Pratatonia da CPl

PA£CA0PRESENC4AL N*e7Vm» .PAn-ITLÇCie UAJ- {«©"Ai* mfvKsçAa da «x^to

wgAra <0nscn«Fiio Os
'«dv'ApisWi , SCSAU AMUia 27'0Ê/23I9 4»C9CCto
Edf».s.Fcma
das 04 •« IJ V d*S 14 Bs lAr< •,Ba<BrtTMB4S*«Ua9»TU Aiairtro^A
10057019 Mainm f »£S1
S</»m4 da Sto.7» - Priyi^rv

I BtrifatwK I lartiftJK»* CS ra«tl« (LA*
Cerrti» * CtriatiK Ci tCtioriCi «•

lAPiMsACltnaCiFiMBto aitisanMÁAitBir
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOdA
CNPJ H' 13 7»1 SJiroeei JB

AVISO OC ABCRivPd 00 puraAo prcspncjal-sap nmij.joi»,

APi-ddCM'!/!» dd Mi.-iie'|iln ilr N«<a V* ma»^Ar^.lllrJrJ -«i

ClrlliTúlU

lAv 1

i wcos^

EOÍTAL P€ CONVOCAÇÃO DEASaCHALElAOCRAL CXIRAOAONJJQA
A Pm44«nie Od CXPKAlm O* rwpirxLmrA^ da CCO*TA4tj'.A fXC IIVSalhO r^AS ATmP<>C€9

$K^iA0

Educatso

e od^uiro o Ingresso co0 /

4OXcietfesconcosobrcef-- *«V
In telfo na bilheteria do TcA \
O desponto é voHdo sebte * . «/.
ove/ordoinleim. \ , \

siHDicATâ boa eonneTORia t da» iypMtA» «oitiieTOiiAS m

TOMACAOE PALÇOS N'009<»lt «PVArun MruikV c* íV</m • niV<M •« oiHi>«iâAea vm « «»
M*ao rm L*i 'Mm "* O
L» Cf-wm-V
' tlTM. «i-m c>a «j
taM «Marn» s Tl^-mua <la
p>*<r« n' xaã') 13 rvOo cwe eCtras 7»N.rM -* wv<co d* w>TaPvxi« vuw *
• iwrMiva<jiõ
«• rmwcPiA na sMS Os r-uitf p » «e
«m«>—« Ccrr^a* r^ v<n n"l
• L*<Kri«\< rrvç a CAIb
l\*' a UiWi;<j 64 rei,Õ0S M wsreBaaksm Oo
11 M
vi U'M i*<«'> P rlwtLJr Ata

SKíMarlaiU

Apresenre o sou Clube Cartéis

PnM-bar^ aeOiiiaL u*! T»<p<9-c4nia«f.c^ío>]« avg,«»0oii» <
^ss« ía jc !r
••*aci • L4"** "UT" A- yi3 P-<« •»
« P<íer« ro

m ;o<« e-M«apr»4aC^ d;«jn«>|oU.|a>r><AsN«.i.>^-IO

«Miiai» C^ M>aa wc« «otw ptcmm

*>.

v'.^a m fiL;*

^ Shows

mcae#*»

M pmcn o*u<d*Mf a Bafnn o* P'B<n r«a a a»ri%An eo r«'aMia(«rM <t yw :w> r«'«
(««rraacit a Sec>e*ar>a
e« r»ani*iA^a • Sao^çot iM<«m M v.ruc<fB o* bvm*k««
KAir*( civy*«iacO«» o» kVU
a
a nacmwtaMt u
A0'rymV»;A» PubAca Uim^M Merer Prrv> K* L.alB O EdMI *««4 fl ^pi^wa' giALÉtarrirm*
Mfti* •MmOO»"! 97
VWWfdrevifevE FKidrau W<<V'»j| u<^a Cu/niiSAO
Prmaiama «• L<Utío. cn csn» n '.;pr'd9. c«b
i? s : >< * 1 «n ^0 ou r«io b-<<>ai i<oiao
com • inhamUrta. iCkO&lC19 Lo^al Or Oi<«ra Hixn«i
I^'c9ix>to0fc4a

tOMAOA M PKCCOS •^aO«'3eiS. A*'i»Ma^» M.rv^« m >'«õaa

a •«

£*<•••» ia I' Lj ;Xi ih ,-<•-*• LA>-H '• >•

»CiAyam«e«n a CKc

da

19 - S-VS

epo iT*rip era<« »- i.m* i,
«r-ri,. » u IC.. S t nu> C J PMk Çu» '-**«* VU t I.1A* £ 6vtf<ru«i,
CCnvrAÇÍO CÊ FVC^CSAPa'»* rt -n^C Uf NT,3 W dÉ'<EBCS «wS^SNT.CíCS PARA
ArrsjtRASceMAT.oAscc-C£»i'Ai rit AifLsi3iít'.\:j CjV*, 1 ;us'j3ov»,"4C.PC

^Se ligue;

0AhO1*nin, |jCT1^%9

i^d M.ad.s-Uada Prç-^õo Pr-s«iir<.j «trP u iXAJMs piva ^orii'a'.iLao ds smpraia SSPSC'âl':ses
r^ «««uçft-i r»:« safv<ni tie Pimaçsm u« iVfijsei». rintigu-j rja vs—ri"(ii a Ade^iLOs visando
o standimeriu dus 'Irrranrls» i.^i>\ $çr"'M'i'i* ilutN' U>-acl|iUj (t Efliel c-ldS'» BC eOduIrlWe
seleCsCorniMo de Pie^gna Seds Jn Pi«la'lura am dia» uísi* üit» Hh a» 12n Nova ViçotaiBA.

cúds JuinodsOiS LsltiiS da Ccmceiçâo • Pmgnsira
AVISO DEABERTUfOLOO PREGAO PA eSCNClAL-SAPN'134-31)11.
A PrcNMSA d» )JLin<d<cM ds No-g VlçottoBA rXi3s'A re dA 3L'9&?011 4» MnMniei, L«rec4s
na Medaitfede Pregão Prs«ancidl.$P,P n' 1>V2U19, psia cnnira'a(«a «te am^at» eioeoartfaOs
ne ptvaçAe ocn esr^fx» da 4siin»sn2A^ld. esireroetao. eeirudnii/sfM e fnpsre e Metnrs6C»P be QSierrãJ e une» d to>i8{0n L^dK^ni^Os ni4o d» db» KidCA e» Imunve fTXtona», sgiipsmentd» nscssaJnd» a ««renv aiequladoe nat a-ast rtemai *dem>i Se icdo» cs
coaitoTe Ss» Secetym de»is Mis-k-hp O Ceiai pMsra wr soiuirtee ns BsJa da Cemesâede
PrtogMnaSeevUPrsfsit./aen-^Ai/soOMSti** '7n No-aV^cta-DA Ci64«>.rMds?2t9
IsCos S Sa Ccr:e<tod • Prrgcs-.r>
AVISO P« TOMADA OC PReCOH*Sirr301l
A CPL 9? l.V-c'ca3 e« '«r-o Vçins BA. umj q^Mco-m «era «egliMc mj Os C^ÇTjTÇI} As

C9tr)j »ad da cH. btLateaAL &x4*':e ? 994. B#m>af<^^» 1 Nota V^osa BertA, Prwesso

LXoitfDToru Uaoto<3adsZpi-«MesPm<e veit^SOi» r«s CtoWetAe * e#-e#w •ewexbaCs {«ra «fCuçAn e* ^a 9s Aart.*m%r95to» ds P*sçj M<%a
lotABiadA ra sede S»
LV^AeaeHOreVwa. BA i-irili rn rrrifrn Çr^^iV MUriTHIf fBiitrmirTiniTr
cúr.Vns s»ii««ik»:<e» R<e4sn«ae desAme» r«»/»*«as de E»4a) O €44* sa-sra te -sto
'seo eme n^«v»«do« a^oo »
d* Lk-ucSu *c to >d4T»^ ae«i4 Nto.a Vçom. H de
AJtne ds 7919 Ç^s^.a O C Uc^ts . Prrxme da CPI

us Cs rtotolUAOltoto
««brrK
c«n to CT Mf» M {• cito

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIOS?

ÈtpitthM Mrraf1v949BfO^•Itttíoé^BMo

SjUvíüca. mçA-aaiA noi!VhMomjoi9-AKva'• n- um

CyC (9«S « 'SA

H C uOj 1 ;b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGRAPIUNA

CHFj «ítifí* '3

PREOÀOPRESEMClíLOaSJSIS.
«-a

M ('MrDVt »
«r

• i»Mm uaUfJMji um»
(ãr'^lC1«
xé a mc<>«i

»?*.»Vsíy Mt

M fM'»%

It.^lHiP». IVIM* C*>'t i;i-

i

^ W<* *

(ijuT.fjfM 'fSWVJ-irr-a

|f'lW;«»íl^• U tCí^KW^í 301-4* •

B* «T**» J->*.V .|* ?C''Í» NM.fí S1'«0*'

/

" -«.'S-Cp I^^V

—^

'

-

-

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r«m»

pa.ie-f? vr:'r^'s vAK^N''ioc<<^L ••>« «u «^nw**
«tu J* •' u. )'•« ü -"tT» •>: •ii' i> \ru( »if"»«

I

m

--p'« ««l» l«W.UII)

M 351 í <4 ; ?3 i J 6 • i 'jC 3 V.' Ti t(Lx. 1 f 1 lí frr'55 C M it jTCC .i 16 !\i •*

f«v».

•-*<>''«<«

«•

•

m00•••

^ nov ^V|x t.» or«. > t <m

ifi.':- *•.!' fr.>sr*iç4.:su*fc®»FHrct-«»«r.':,» •<.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALM

IVISO DE UCIT<CÍ0; TmmM, i. P.no
u • Y'* • (4 •*a4^' :i rf.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
pmr riTvnA Nvnc nu M wiM<

M<'l*. MM.: 2»M<I» •>

: k> < * sj • kPPB^ 4> 0» •

'<• -e '.' W .c-UfCa^-f
(Y .Tf 1C':
t-js-sa -i; » - »

*

P^ '*« * f»"

-M
c 0)0)
"4 -C.'.* .*'?• W'vier

^

t

t»
'
A-fraJ''*-

•Í^VfCOá^

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA

PY>0ODI RtPVÉLiCACAOOeLCTtACAO « MCCAO '•«MVC*) M* OtctClf • 0M<« :<^<'4e>p «•
II f: -!

i<3 ii ^ -e irs4~« »e fitar: 9-ii'.tt i s«* ?. «i >ia3« # t />i4<^rAd* at <vs<4«« m a

a

* .'uTii c>i
J'ri3i T''y4<bi •-«i.tfBaT 0 ciiv^* rv-ccü oe.e^eepíi^Ui i»tL
.W I? ;»ar«i
>rft
I o>, *.|U' M«'«* PiPf» CMPM ' CUU » •«> 4* ««0*>P ^«*«1
49 M
«• 0119
49 fl 9*i (FOraru IMif) 5 9aTj' p • re«*>•
yiVS»*.^f
C44iAi
.V V.
. .T
Ba
ri
t>Y •'>« latP^atacMl Ta^o-aawPU «*
• L>«*»«da« »»
tf
tJ ?• vrifl ^Siarn t tf raca
9» C.*i 4% 9" i:íl' 4^^3lytl lun* JM7a«ín>« jrOA«.fA 8JI 34P.CO n
I^T.t >1 i;3>;^^6'rv47 4*:|j.e 5/MTJ^.i» 0f r?i> 04a'.lv«S«ll.<P»4Mjrd^PMBOe9b

ft iS iir u ít A HUKC IPâL Ot J B04Ji<

AV1»O»CC<nA<A0
CffEMWOAUlíNro H 'Mfmif

OldmcipiDOB H:RA9l5AfiA«OA

«a« Sf

»'.• v. 34 3r34i-> tmi {'biti» l<*

*«On«UI

i"«< !«•» A« 4c<i

a •< Yp;.-aKi tj%

9m Hlrtra

««K* «C>M« .*»«<,* 1>-4S> rj'atN«'« CACPeNCUUKHTC ***Mtl»P19 t p*** tf C-»'a«*'V f tf-.- '•- r«>»
pr.,«yi ; CRt CF S~ LMt *J' %: jr «««^a«•« ca k r t«'
n (wtf ! 'r»t(;39 »> ÍXt 0;« oa •«•-Aa « «/cj • ; ,* '"wa.-tj
M .flp <U • j'\.La
•«q>
t**i.4u<r3«< U'a • Mitls txiyr* c «rV" j*> n
'Uí»! l.afíí ai
< A4 1SlA&3d1| M
ttMUiié
,. •<<>. 1. ^\K C4'.i M |p
<iajl.l» ktfuk «r^U*
r «i.nJ c 1T'''*-» íM rVY • < iiv,) po»ii3r»rí« k • ••• * k ifa 110Jt cj» 4 rtrtt u» Dl *
laCvrcAi inicirnKMbf^nè
•fww»
ntfrtfAfjiM
%•
l««rt
9<P>
eafvi«>4«p*i>naa«<u«ikPVHC(»|«««.0a*M*d«U*ff9u9«i« r«r (f4)90*».}na
Jaiari S va

)j'.'.«A'.-<

•%!» I. .( u.^i

c*< : Stfctawn* d>M9il

t«riP>c«cAi4 'ivuo et lie 19^4.0 *e iap^iatmi»

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO

•Cre«tNT(*0A9iM M UCiTACÂD PUlL<*DO>l9ílAAlA «<<iAL DO M/NCrPt5>««-<0-y>'» T
4r., V' 4?tk
I
I ClfdC.i^U^UD Ugx* i>oC<' •.* 7^ v« «N>r» le-.d**» 9a e%A4«
««otf ««vi.
Ta«rrJiDei:*(ic*. ts iaf «p^ixou •
.vrucico «Kl*

AVT9C M kkCiTACAO

paccÍ9 pacscuc;AL b*e)9i}( t«

iVA a(.
^1|F!:AD(.C*4£;S :2 lAPQiailOII •
*a>CA04A tmir

ktfkU)
«

'«r
ori^ <'itf»**.acKe*p»9a»ajj«eiftrdpMWto«»i#)tfC9«
í»;í «• Oi rs* -.-r.u ti *•» *4 r. 7.r, a 5? Vto-3B*<««3 3a
« UU >rct9« HttAfiv»

a* TMv*a04. >*:>

13»« v•'<19^C•> OWÁJWrj

>«'4'•

t*

I* i^.l t»l*"2>s iii

CONCOAAÍMCU UICOVAI «H «MOGH • PA •«

civ eA«i-0*9* «

«> A»-v« aa («sm •• Mar*

a:; :ik»*a*<a *at^r x ••4'i 3o W JJ4^*:á•^U v acor^
k4<4M5a ai ^cim-d Ot DCtic Ctf9er-r«'k-ffl«rlD
119 r
A;^J •-<.(. > ••.yvQUa iy|.i U9k «
> *«4 OWC C«aATIIUCB£» C CH^ACtNBIMfiNTOA fc rOA •
I *f. «>*u tui* «• Utf" »** «tf^

««^9 d3>
>oata<w 9A.r«

»' r.y

M* t

a» ynB— m **•«•

a 41 .< yj, .'i isj Vv'"*.?'

S a 111'

ry

. 1 1 «.kl..

g,

4 j • 1 ••/.

• I' 11 j« ítf"àCA • ,. lhi k i» uiAttf.Ava»*

»va«B.v

••»*. ai.' iBki • • Ctf-ÃKlc Rtfvrt. çt% «* »' statf» *1 1» I •« ••«« »'i«ttfQtf«*

tf* t(A>'a>eA-rrt"u*<.*i«p>:i>« •2>*OA<>'H'iW>«a<-«a« tuy ^y«yna> «té»*
O CcnMi k*>*'l M* «IW'«« *a
k.l,ia'.s.|>.«iA«MC«tf44» *a
A>f^tfPaPy* «.d «tfk-%AAkikAaAl> htvl i^dduW SAfi» .«iU»4f -)r« 4a*<d
i aa k

. P**í}»«/a

i* ai c<

M»tP{iTi.44
aC dOtfl ^{Aà
r«4"; S 1» -HAVeítiMÍ
Al dc se AKHrk^ CO p *t
rRCACNCJk W H 1

NIC r |IT w*l ktfg •(« leui. OC tf tf A2E«0

AVIW OC KIMTACO H MAI1J1ACA0
•vtA^DCCPaFv^CaCAOPMAAtAarvtfAOE P9 9*09fAO< nkCCO DACDPCM*fMCkAaAC>0<rAL «raaMBi* «M
a* IM/Mll >*. . :j«-a3:a> s»
í'j«.'nud9.u«*«v^jk ac««aa-KtffB
a

f - c"-ia«

«««a^aa «xUttfaOltf tf-ak*i«*«

••••«WkPJ

lVilkíl4ís«lvKAlOPí<i(;4i;)PMi::i.N(;HiL •'!« S 1 rt

AtPAO OA «CSULTACe OG «hAli»! CS tCCURAD B CMVOSACiie M«1 «•CBIUftA eePOeVOATAM MBCO

' r- rr ' V9 rt n

fA^YAk Ctfau

Ui/Mí.njii r t ^ry* /Tf TA

MddTuniNuniciMLOE ji!a2Eno
Atfmaei Hfftvbiiee si ha»a.it*cAo

va**-i I

'd ««'««o «a» m a» •>%« afa.*) «i

Bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

'.LC.';:''

t j. .•«

CkMar* -eu I-NM

PAi i «9 CVW C«N AT A u TOGA tTOA<»* tf CO KAT kVTOA A LtVA l lT DA.Wí «1 «ara*

)

•
• a 69 M
ST 9» Ss- a «' »«afA K^dati ry «a 2^04
l9
. %9r,4a «• **.•: a *»]« 4-ta4a
•.«•CBPã '9iC'!1C •«•a.'
««• "«••«tf «««tfivajtfQk• tf iMnaasta «Mvy.si* tftf Atf«'^Vai.A«
•Mirvr-Yry;^ »'.Bit»T« tf i5tft-i'«tJt 4"
tf cju.li oaç-J cc» *C'**iy«-» i» «iJt «• «va )«>*-Ar9k«a
*aTT:ui
yr?;! -ütiiP '-.-i
8>f« dam *tfk !•«»>
•. t«X-*n 5c:04í» Skta*t9tf i*k
nsl* W.-.*rv< U ClU. ««sifvtf W *«?.•• lie A« •#!• tf i «.«-"«kao «
rv &««« «a •*«u «t,*»
4a^ aa* |A*tf
iM

— .K-** W*

'"• I 9. .\-«9 iab, .. 5 «1 r.».-, iae

la Ctf O Of ,,tf"W«e ÍO'5 P- * ;í ;"J.t Ai'»*, |a«4tftitf't.i'l ilit l<i0tfU»9 Of C»«ÇO AUÍffTA ICflíATOií
V • I r I d > > r« tf ** y«a'' • a* á
• ^->^.9 — V
1
A* ik* «• T» «10 pa D* »Yt» tf 91 rmi 9
«•«•••«O l.«»M«tAlM6 liUiBia

h«ti»i

ARtTtlTVRA lilV»f<|PAL 0£ JUAKKO
AtfrIO De IflULTlCO OA HADt.llAC«0
A940 Ot COKVOCACAO MD* AlCBTUIA M nOPOATA QK »ltCCQ TOlUOA CE *EECO
• I* it*
M 9í|©i • 09. <»t'. >v; y. ^
•»!»'- f »t>,>, i* «r% ^ aa ^
*• >a
^ »i a iy>»*;>ti tf »p < »ia »• »—4»Ar«
-9 Al -6 f>ie>'aeB v.*nra «•

< t>-ss-Ntf*at4< •*

CCRA41C INCCNHARkA T.«a ». >,rt *•- ia<«o-V>i ». Ha '» •»

dyp^tfakkc «aCCUt* IHOlfCHAAWitaAa

^à«'/ *tOIX

tf a'« iotf'rk a .J%

Uuit icipal <0tf He«tf V^ceia < Oi

A C Fv ao Mwr< ^pf9 9t 'mt» VKdi* IA «•-w awiic* 9M Mr< «vtfwjq s in «h
t.tqi* ai oi n ««»«« ga C Pb
A tf » *~ • 2 5)1 Etf '-9 A l«i .Y • I »i r. k V CO «k B
PiKtftfM l < wsd^
M Q9a'tfi4e Tq «a «a otf P»tf ss Pi*i' t "JO' n pmb
~ 9 rr.iitf: *: m eTo-* v<««s*' rv i sa C4>i •• a: to «« aoia 4*
iena^kA: 4a m*»j
vuiOi<« '4<«e/a la iu ««M
<M Vtf• < f.<> 9» ilcva Vic 04- i 4 «V*. M 4c Cs» «A* B COW C UKfcCai'
•• «« T itf «••
• «««MAaKFtf•
. ,i'6' >' Yi ^i?k 4 "«mn T' rr jv*^ 93 Ldrai 3 («ei ori ri w vT«»dD cm09 rPtiviiisn .>r*91 Çcp- «tis <0 k ' 'kSo ha
»• -tf V"! ví .M Mce •..—•» >tf rs») CuiíaO r Vií'».»-.?yírr* SkÇPV

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO
^•attfCITtflU itfVMCItfkL Ot tfVAMMO
AviAOOe*>r.<<lOne»HCutv*»0>m».M A'Trimi 00> t.fxaa if-a ji.Mitfi-fmaeiiu^r-tf -«*-i
»• .. «V

;<s

iísa.,

' I • r«<J «0. ilf<« »<>;/:•

AMfttfc»

iriK/KH #»»•«» I au-

*i 14 'I Cf .' P • P

v» i< > •) I .ia 4/*j

<s-tf

H»: a4l«s.i«c«>t •: • fi«"i I»

« 4: .u

P*fCSf xt

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
AVISO OE SUSPENSÃO-PREGAO ELETRÔNICO N,'«KIZOTSrSUS ' c.:<^^o«N:r.iiri'ia

•/Lifnc N'L :t
t '01 i-a fi.4f i5. 5*'4
o —T'' k»'!»* «1 .tf*'! ^t.nít <1 ?
« r*9 T*®**» *-*9
hsVii s.aij iBiy.Ca.* «.si SCOr«NS<« 0 «csvla flv tf9««T,.ra M PH:
C9>ii«o CC«.TRAT1£ÍQ pC CMTflCAA
lK"l'C.*tl<r40*»l* PRtsT»;i</r-t SCH.liVJ W
CCAWtUDSpcA;'Wi

PTÇA^ (3C cc. iMvr •, 109 Ut c»'irc: cr.i 4 i;o mu fsici P:o
i a ijro (;r f f<f^ ta s qx, cf*. aí» m'* odj
t
a»
45 AtfII» i>fo'nu*'V) tf ro*! u'4 c/rat
itfii« • i' • j w*» Lj;» oa
« U«<wa ^4» • tatie da iulUi

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUiS EDUARDO MAGALHAES
Ml > iif vtA «uHJcnu et cv 9 mva*m **e4XHAS*»A

PB ir I.T UB A WgmCIPA l oi PuAO ab caso
AV«0 M LIC0ACAO
P'a9Í»P««A«tfeia*A' OJ 149T9 C itv*'> tf i 1 "«ra^Y .
, <-«>*o •«
i« «pp^aa ta.« t Ytli.li 0< •<».
-. I •• 'W T*;«3tf'» .« My * f" '.-.-tos -||>' VI J,. U.«< C.» ;• r Ã9A«..tf-,04 u'i Ta ai«f-«a
** >1*5 i« !5 '
'-•Mk .«A-aYk aiBanjbpvfljPfrtfp.^a-kfj.íytf-jK-aciCFff^Teitfti ««í •< ai .-••"ofFM it :i: ::•'. n.j ..'.Tas

D4 P-yj;«;y ««"^.''s-kCiaUirTn ^ nSUiriU a ki< 1 .r: ra **.« irs rwyA e:tf:ai:j:9C< yatv < »*«' .'4: a'..i

PREFEITURA f/UNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
AV)aOC»eLlCiTACAO
tf * i OAO UCTRO MICD H 60 07» 1 ra p
« n.»... r-i
•* TC.rji* Ui-i i ittfc ao
aw» '«tf*/! tf v. «tf « 0« ratftf* 8* 7019 ac
1 Jt W« a*a. n a» txty *..'. * .*
'.. .*.a !</••••«•(•)••.
tf.<atf -a Mtftftf 4 itfa PR lOAa 8tJ9«0«>kCâ 1.«» MINOV
DD £( 6 CLDSAL POB lOTC c a «•'. t
5l 04 «a cm» ««t«9ddM* ** sr«rtf<2« »«l»"-c Ti ?• ai%y.*í ; • >.i»o
fPia • *93 ^«4 i iir fvT'e> •• (O" r*»?;» |".r p. «h> «i «K oi9»i w tf *yVüaa Vertyi ' «p
ay c* k «r .<• tvA ciA f o
y &«v-«>«eÃ«7-ktf-) M Trl:9tf C e «(«•• «tftfk ••••«« («U« ««»"-•# *»«/«••»•*• «a«tf« •«« i%«
«<» x»^t r-» B«
•
«tf'Utf-'r«>«v,tf« « VI .'«Yt- -«tf'tf>«ea '"ttfwcai t • Cayly»*- «9»c*
a — y *» a» ^
'•>
Sá .•"i sm .'/ii 9A*a r.*a'i ia-;: »3 P ía-6 Sk á'•! •'«•a9*-tf

lyso BO LDTt n PDACAAAADB • PfttOiO Pn tM«CvU 9«AA «t BlSIftO OC PBtCOA •* 9 rPOVte.
i f f tf^tfr* i
»r i AY*» tk USs * > 1.4 Si ;A» -tf * tflá'iij a*
••' 9f f ?d l>. —
1 » •#• o tf M
ki)KO« fk VU.-a 4 • •aat.tf
s« ibi Y* k' k • aia .^a yysk Nnditfia y« pau M9«i«>»*>P9«ia sai acAn e Sai. sa

írAe-í-fvví.ç «vTíK.» -:iv^
•«.ÇI-PJ y :t P4A4P.*45;d<.;«CM'l

f--••tfptwifç?-^9í'*rR>«a»-Tm?v;cc«E"0'*L;TA nt'?»
da l$» Qtf lltfvptfti* ••

•«tpYtfl» M ICkTl Oi «tf aWvMUWttatk

Certificação Digital: 71 3116-2137

.

>
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

VIÇOSA

^SÍNC/4

ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.761.531/0001^9

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO FRESENCIAL/SRP N" 135-2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

PLOTAGEM DE PROJETOS,PLOTAGEM DE VEÍCULOS E ADESIVOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS
DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

NOME DA EMPRESA OU DA PESSOA FÍSICA: "rVlP3

CNPJ OU CPF N°.:"5^Í 3*^^!

\J[

VSV-OX-C^^l

ENDEREÇO:

CIDADE:

\ 1\

A

BAIRRO:

.>

_.CEP: ^ 1 S"

ESTADO: BPIVvP»
NOME COMPLETO CONTATO:

FONE:Qgl "50.^3

FAX:( )

ENDEREÇO ELETRÔNICO {E-MAIL)-.

(Ç.

.QrC>T<\.

RECEBEMOS NESTA DATA, CÓPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO ACIMA
IDENTIFICADA.

NOVA VIÇOSA

,DE3SoT^3àO_

DE 2019.

SSINATURA

Av. Oceânica, n° 2994- Abrolhos í - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tel.:(73)
3208-1124

