
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÃ 
CNPJ: 14.215.818/0001-36 EMPROO 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE N° 179/2020-MCJS. 

CONTRATO PÁRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PERMANENTE QUE CELEBRAM ENTRE O 
MUNICIPIO DE CORONEL JOÃO SÁ E A 
EMPRESA CARIAS EDUARDO ROSA DEDA 
FRAGA, NA FORMA ABAIXO: 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ ESTADO DA BAHIA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.°14.215.818/0001-36, doravante designado âmpiesmente CONTRATANTE, 
representado neste ato por seu Prefeito Municipal Carlos Augusto Silveira Sobral, brasileiro, casado, 
pecuarista, portador da cédula de identidade n° 1.030.137 2 via SSP/SE, inscrito no CPF sob o n° 
533.016.175-49, residente e domiciliado na cidade de Coronel João Sá do outro lado a empresa CARLOS 
EDUARDO ROSA DEDA FRAGA, CNPJ: 03.984.570/0001-51. Sediada na Rua Professor Jose de 
Lima Peixoto, n° 125-A, Galpão — Inácio Barbosa — Aracaju - SE, CEP: 49.040-510, representado neste 
ato por seu representante legal o Sr. Carlos Eduardo Rosa Deda Fraga, portador da cédula de identidade 
n° 1.118727-1 SSP/SE, inscrito no CPF sob o n° 932.301.415-04. Simplesmente CONTRATADO (A), 
tem entre si justo e pactuado, e celebram, por força deste instrumento, o presente Contrato, sujeitando-se 
às normas preconizadas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e ainda com o 
resultado alcançado pela DISPENSA DE LICITAÇÃO POR SITUAÇÃO CALAMITOSA de n° 
091/2020 mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
Aquisição de 02 (duas) tenda desmontável mod. piramidal med. 6,00m x 6,00m, para ser utilizada na 
barreira sanitária na entrada da cidade, como forma de prevenção de c(ifitagio de doença infecciosa viral, 
em decorrência da pandemia (COVID — 19), conforme decreto municipal n° 201, de 18 de marco de 
2020, medida provisória n° 926 de 20 de março de 2020, em decorrência do reconhecimento de 
emergência em saúde pública de interesse nacional pelo ministério da saude e a declaração da condição 
de pandemia de infecção humana pelo COVID — 19 (corona vírus) definida pela organização mundial de 
saúde (OMS) em 11 de março de 2020, considerando o estado de emergência em saúde pública de 
importância nacional (ESPIN), conforme publicado através de dee elos estadual e federal, decreto n° 
19.549 de 18 de março de 2020, decreto legislativo n° 6, de 2020, de 20 de março de 2020, decreto 
legislativo n° 2.792/2020, portaria n° 188, de 3 de janeiro de 2020, (1,) ministério da saúde, em virtude da 
disseminação global de infecção humana pelo (covid-19), conforme deJreto 7.616 de 17 de novembro de 
2011, decreto n° 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços públicos e atividades essenciais respectivamente. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO 
Pelo objeto que consta da Cláusula Primeira deste Contrato, a CONTRATANTE pagará a (o) 
CONTRATADO(A) a importância de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). 

PARAGRAFO PRIMEIRO — O preço abrange todas as despesas e ...ustos do contratado, com mão-de-
obra e encargos sociais. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO REAJUSTE DE PREÇO 
Os preços contratados não sofrerão reajustes, permanecendo os valores fixos e constantes na Cláusula 
Segunda. 

CLÁUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE conf. será efetuado em até 30 dias após a assinatura 
do contrato e autorização devidamente atestada pelo responsável az, Unidade recebedora, através de 
cheque nominal ou Ordem Bancária. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATANTE disporá do prazo de 03 (três) dias para efetuar o 
atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções eni seu preenchimento; 

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 19 — Centro — CEP 46.590.000 — Coronel João Sá 
Fone —(75) 3286 2120— e-mail — licitacao@coronel.,c<aosa.ba.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ 
CNPJ: 14.215,818/0001-36 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE disporá de um prazo de até 30 (trinta) dias contados 
a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, para ultimar o pagamento; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento o (a) CONTRATADO 
(A) antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada; 

PARÁGRAFO QUARTO - As obrigações pagas em atraso pela CONTRATANTE serão atualizadas 
monetariamente desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, nos termos da legislação 
vigente, e desde que o(a) CONTRATADO (A) não tenha concorrido para o atraso. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA 

Unidade: 08.0008 - Secretaria Municipal de Saúde. 
Atividade: 10.301.007.2.082 - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional - CORONAVIRUS 
(COVID-19). 
Elemento: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 
Fonte de Recursos: 9214 - Trans. de Rec. do Sistema Único de Saúde SUS 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 

a) Efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula do presente instrumento, dentro do 
prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas: 

b) Permitir ao pessoal técnico do(a) CONTRATADO(A), encarregado do serviço objeto deste 
Contrato, livre acesso às instalações, para a execução dos serviços; 

c) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que 
deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verifico. 

d) Notificar o(a) CONTRATADO (A), imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 
execução do Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATADO (A) 
Para execução do objeto deste Contrato, a CONTRATADO (A) se obriga a: 

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações, projetos e prazos 
estipulados; 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte. o 
objeto deste Contrato em que se verificassem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou 
de materiais empregados; 

c) CONTRATANTE, bem assim as da autoridade superior; 
d) Aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado nos limites estabelecidos no § I' do art. 65 

da Lei n° 8.666/93; 
e) Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local do serviço, para apresentá-lo na 

execução do Contrato; 
Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 
Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste instrumento; 
h) Manter durante toda a execução a compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA 

Como garantia da execução plena do objeto e fiel cumprimento dos termos deste 
CONTRATADO(A) prestará garantia, quando for o caso determinado no processo, opt 
modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada será executada pela CONTRATA 
rescisão determinada por ato unilateral, para ressarcimento e indenizações a ela devid 
caso de aplicação de multa, após regular processo administrativo. 

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 19 - Centro CEP 48.590.000 - Coronel João Sa 
Fone -- (75) 3286 2120 - e-mail - lieitacao®coroneljoaosa.ba.gov.br 

trato, o(a) 
-ir uma das 

no caso de 
m assim no 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADO (A) deverá repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas. o valor da garantia eventualmente utilizada pela CONTRATANTE; 
PARÁGRAFO TERCEIRO- A garantia prestada pela CONTRATANTE será liberada ou restituída 
após a execução do presente Contrato e, quando em dinheiro atualizada monetariamente. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
A CONTRATANTE poderá aplicar o(a) CONTRATADO(A), garantida a prévia defesa: 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado na execução 
dos serviços objeto deste Contrato, acrescida de 10% (dez por cento) quando o atraso for superior a 30 
(trinta) dias; 

b) Os sansões previstas nos incisos 1, 111, e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93, juntamente com a 
multa de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, pelo não cumprimento das obrigações assumidas 
em razão deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
Este Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, ou unilateralmente pela 
CONTRATANTE, mediante; notificação ao CONTRATADO(A) na ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93. ou ainda, judicialmente nos termos da 
legislação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de inicio deste Contrato será contado a partir de sua assinatura até 20 de agosto de 2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 
Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos 
previstos no art. 65, da Lei if 8.666/91 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente instrumento será publicado, em resumo, no Órgão de Imprensa Oficial, consoante dispõe o art. 
61. parágrafo único da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

As partes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Jeretnoabo, ESTADO DA BAHIA, para 
dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por 
privilegiado que seja. 
E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

Coronel João Sá - BA, 20 de julho de 2020. 

TESTEMUNHA 
MI 7‘.4„ -S8 

4 7~4 

2/ 
CARLOS AUGUSTO SILVEI A SOBRAL 

PREFEITO MUNICIPAL 

tz; :4,
CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA 

CNPJ: 03.984370/0001-51 

TESTEMUNHA 
CPF:

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 19 -- Centro - CEP 48.590.000 - Coronel João Sá 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ 
CNPJ: 14.215.818/0001-36 

EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE CONTRATO N° 179/2020, DISPENSA N° 091/2020. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ ESTADO DA BAHIA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.'.14.215.818/0001-36, com sede na Av. Antônio Carlos Magalhães, 19, bairro 
Centro — Coronel João Sá-BA. 

CONTRATADA: CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA 
CNPJ: 03.984.570/0001-51 

OBJETO: Aquisição de 02 (duas) tendas desmontáveis mod. piramidal med. 6,00m x 6,00m, para ser 
utilizada na barreira sanitária na entrada da cidade, como forma de prevenção de contagio de doença 
infecciosa viral, em decorrência da pandemia (COVID - 19), confornie decreto municipal n° 201, de 18 
de marco de 2020, medida provisória n° 926 de 20 de março de 2020, em decorrência do reconhecimento 
de emergência em saúde pública de interesse nacional pelo minstério da saúde e a declaração da 
condição de pandemia de infecção humana pelo COVID - 19 (corona vírus) definida pela organização 
mundial de saúde (OMS) em 11 de março de 2020, considerando o estado de emergência em saúde 
pública de importância nacional (ESPIN), conforme publicado através de decretos estadual e federal, 
decreto n° 19.549 de 18 de março de 2020, decreto legislativo n° 6, de 2020, de 20 de março de 2020, 
decreto legislativo n° 2.792/2020, portaria n° 188, de 3 de janeiro de 2020, do ministério da saúde, em 
virtude da disseminação global de infecção humana pelo (covid-19), conforme decreto 7.616 de 17 de 
novembro de 2011, decreto n° 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a lei n° 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e atividades essenef ais respectivamente. 

VALOR GLOBAL: R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). 
VIGÊNCIA: 20/07/2020 a 20/08/2020. 

Coronel João Sá/BA, 20 de julho de 2020. 

Ke antos Andrade 
Secretário n 'pai de Administração. 
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Coronel Joao Sá 
Diário Oficial do 
MUNICÍPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOAO SÁ 
CNPJ N: 14.215.818/0001-36 
EXTRATO DE CONTRATO 

Disp Licit. 091/2020 Objeto: Aquisição de 02 (duas) tendas desmontáveis mod. piraini,ial de 6,00 m x 6,00 m, para serem 
utilizadas em barreira sanitária na entrada da cidade, como forma de prevenção de -oritágio de doença infecciosa virai, 
em decorrência da pandemia (COVID-19). conforme decreto municipal n° 201, ce 18 de marco de 2020, medida 
provisória n° 926 de 20 de março de 2020. Contr n° 179/2020. Contratante. MUN DE CEL JOÃO SÃ, CNPJ: 
14.215.814.818/0001-36 Contratada: CARLOS EDUARDO DEDA ROSA FRAGA, CNPJ 03.984.570/0001-51, Valor: 
9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). vigência: 20/07/2020 a 20/08/2020 Assin: 20 óe julho de 2020 

Kennedy Santos Andrade 
Secretário Municipal de Administração 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL. MWIAF7ATQH0L5Q0DVNM+VG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N9 16/2020 

A Prefeitura Municipal de Brotas de Macaubas, Estado da Bahia, torna publico 
que homologou em 12/08/2020. os atos praticados pela Comissão Permanente de 
Licitações, quando do procedimento licitatorio referente à Tomada de Preços de n2
016/2020, tendo como objeto a Contratação de empresa especiai.zada em serviço de 
engenharia para construção de um Espaço Educativo na sede do Município, conforme 
edital e projeto, Tipo Menor Preço Global, homologando o objeto licitado em favor da 
empresa ARAUJO DURÃES ENGENHARIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ soo o 
n.11.087377/0001-07, valor global da proposta R$ 3.186.589.59 (três milhões cento e 
oitenta e seis mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos/. 

LAISNANDA PEREIRA SANTOS 
Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
RDC PRESENCIAL N2 1/2020 

Torna público o resultado do RDC PRESENCIAL 01/2020, PA 87/2020, objeto: 
construção da sede da Secretaria Municipal de Educação, desta municipalidade. Fica 
declarada vencedora: A.M da Silva Construção Civil LTDA-ME, CNPJ 08.777.139/0001.58, 
valor: R$ 2.022.361,95. 

Canarana-BA, 12 de agosto de 2020. 
ACÁCIO MACÁRIO DOS SANTOS 

Presidente da CP1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N9 71/2020 - COPEL 

Processo N.2 2930/2020. 
O Secretário Municipal de Educação do Município de Candeias no uso de suas 

atribuições legais. HOMOLOGA o parecer da pregoeira, que adjudicou o PREGÃO 
ELETRONICO N9 071/2020, tendo como objeto: ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO -ARMÁRIO EM AÇO, EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANDEIAS, cujo 
certame teve como vencedora a empresa ITALBRAS iNDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS 
DE AÇO LTDA, para o item 01 no valor de R$63.040,DO. Data da Homologação: 
11/08/2020. 

CASSIO VINICIUS FIGUEREDO BORDONI 
Secretario Municipal de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES 
EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato de contrato 129/2020. Contratante' PMCS. Contratada. Sevia Construtora LTDA, 
CPN1/MF 18.238.923/0001-56. TP 09/2020. Objeto: pavimentação asfáltica, a ser executada 
no acesso entre as localidades de Marimbo Lagoa Grande, na zona rural, com recursos 
federais do Contrato de Repasse 1071134-58/2020. Valor RS 473.005,74. Vigència: 08 
meses. contados a partir da data de assinatura. 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Adjudica o objeto da TP 09/2020, objeto: pavimentação asfáltica, a ser 
executada no acesso entre as localidades de Marimbo Lagoa Grande, na zona rural, 
Contrato de Repasse 1071134-58/2020 - contrato de repasse recurso federal Vencedora: 
Sevia Construtora LTDA, CNPJ 18.288.923/0001-56. valor R$ 473.005. 74. 

Cândido Sales, 12 de agosto de 2020. 
CLÁUDIA EFIGÉNIA SOUSA DIAS 

Presidente da CPL 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Homologa o processo de TOMADA DE PREÇOS 09/2020, objeto; pavimentação 
asfáltica, a ser executada no acesso entre as localidades de Marimbo Lagoa Grande, na 
zona rural. Contrato de Repasse 1071134-58/2020 - contrato de repasse recurso federal. 
Vencedora: Sevia Construtora LTDA, CNPJ 18.238.923/0001-56. Valor: R$ 473.005,74. 

Cândido Sales. 12 de agosto de 2020. 
ELAINE PONTES DE OLIVEIRA. 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N9 7/2020 

O Municipio de Cansanção torna público que no dia 28/08/2020 às 08h00min, 
estará efetuando o certame, cujo objeto e a contratação de empresa especializada para 
execução da construção do Núcleo de Atendimento e Ensino Especial, projeto padrão 
FNDE, tipo 2, sendo localizada na sede do Municipio de Cansanção • Bahia, conforme 
planilha orçamentária e cronograma financeiro, anexo ao Edital Tomada de Preço n9
007/2020. As informações estarão à disposição no site www.cansancao.ba.gov br ou na 
sede da Prefeitura Municipal de Cansanção, situada, na Avenida Tencredo Neves, n° 636, 
bairro centro, Cansanção - Bahia. CEP: 4.8.840-000, das 09h00min às 12h00min. 

TOMADA DE PREÇO N9 8/2020 

O Municipio de Cansanção torna público que no dia 31/08/2020 às 081'i0Omin, 
estara efetuando o certame, cujo objeto ê a contratação de empresa especializada para 
execução da construção de duas quadras cobertas, com vestiário, 220V, com sapatas, 
sendo uma localizada na sede do Município e outra no Povoado Sitio das Flores, no 
Município de Cansanção - Bania, conforme planilha orçamentária e cronograma financeiro, 
anexo ao Edital Tomada de Preço n9 009/2020. As informações estarão à disposição no site 
www.cansancao.ba.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal de Cansanção, situada, na 
Avenida Tancredo Neves, n' 636, bairro centro, Cansanção • Bahia, CEP: 48s40-00e, das 
08h00min às 12h0Omin. 

TOMADA DE PREÇO Ne 9/2020 

O Municipio de Cansanção torna público que no dia 01/09/2020 às 08h0Cmin. 
estará efetuando o certame, cujo objeto e a contratação de empresa especializada para 
execução da construção de quatro coberturas metálicas para quadra poliesportiva, padrão 
FNDE, sendo uma localizada na sede, outra no Povoado Bela Vista, outra no Povoado 
Aroeira e outra no Povoado Jatobá, no Municipio de Cansanção - Bahia. conforme planilha 
orçamentária e cronograrna financeiro, anexo ao Edital Tomada de Preço n9 009/2020. As 
informações estarão à disposição no site www cansancao.ba.gov.br ou na sede da 
Prefeitura Municipal de Cansanção, situada, na Avenida Tancredo Neves, n' 636, bairro 
centro, Cansanção - Bahia, CEP: 48.840-000, das 08h00min ás 12h0Omin. 

DANILO RABELLO COSTA 
Presidente da Comissão Permanente da Licitação 

Este documento pede ser vetrficado no endereco eiettdnaco 
énto.fiennv goe.bdautenticidad• Atm!. pelo codajo 05302070031300142 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS 

AVISOS DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO N9 11/2020 

O Município au Caoudos/BA faz saber que realizará Pregão Eletrônico n. 
PE011/2020, Objeto: Cotaratação de Empresa para locação de tendas visando atender a 
Prefeitura Municipal e Secretaria de Municipal de Saúde na realização de campanhas de 
enfrentamento do 0orona 1ílUS (C.OVID-19), licitação exclusiva para microempresas (me) e 
empresas de pequand patatt (epp) , tipo: Menor Preço Giobal, sessão ocorrerá dia 
26/03/2020 às 09h00, no i'cut I de Licitações do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.corn.br). 
Editais no portal wavvalicitaca:es-e.com,br ou pelo e-mail: pmcariudoslicitacao@gmail.com. 

EGkO ELETRONICO N9 12/2020 

O Município de Car.udos/BA faz saber que realizara Pregão Eletrônico n. 
PE012/2020, Objeto: Contrataçïio de empresa de som volante para divulgação das ações 
do comité de enfreraame;a: ao novo Corona vírus (COVID-19), licitação exclusiva para 
microempresas (me) e eurresas de pequeno porte (epp).; tipo: Menor Preço Global, 
sessão ocorrerá dia 27/03;7020 às 09h00, no Portal de Licitações do Banco do Brasil 
(www.hcitacoes-e.com.br; r:tiitais no portal www.licitacoes-e.corn.br ou pelo e-mail: 
pmcanudoslicitacao@gmaii.con 

LAION FELIPE GAMA CAMPOS 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA 

."XTRATO DE TERMO ADITIVO 

Contrato n9 188/2019 Obje ai o: Acréscimo contratual em decorrência alteração metafísica 
do projeto. Processo licitai Srio TP na. 03/2019. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para execuçãa de obras e serviços de engenharia para pavimentação em 
paralelepípedos coro drenag in plias i-.,1 superficial em diversas ruas na sede do município 
de Conceição do Alma,da - Bahia, conforme Contrato de Repasse n2 
845029/2017/M/CIDADES/CAIXA, rIase Legal: § 19, do art. 65, da Lei n9. 8.666/93. Do Valor 
Do Acréscimo: 8,53% cita valor do contrato original, no importe de R$ 38.283,31. 
Contratada: Projecc enharia Ltda, CNPJ n2. 04.969.858/0001-10. 

PREFEITOPA MUN;CIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PRLGA0 ELETRÔNICO N9 31/2020 

Processo Administrativo ri.' 1 190/2020. Licitação n9 829066: OBJETO: Registro de preços 
para eventual aquisição d. 44.910 (quarenta e quatro mil, novecentos e dez) kits de 
géneros alimenticiei Para ataem distribuídos para os 8.982 estudantes das creches e 
escolas da rede pública rnt.nicipal de ensino, enquanto durar a suspensão das aulas, em 
decorréncia da pandemia oca.s.onada pelo novo coronavirus (COVID-19), no município de 
Conceição do CoaélBA. latsCa0 DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: 13/08/2020 às 03:00 (oito) 
horas. DATA DE ABERTURA DAS PF.OPOSTAS: 25/08/2020 as 09:00 (nove) horas. INICIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PP.r-Ç'iS: 25/08/2020 às 10:00 (dez) horas. SISTEMA ELETRÔNICO 
UTILIZADO: BANCO DO BRA.Sli • licitações-e. 

Conceição do Coité-BA, 12 de agosto de 2020 
IRAIDE CABRAL CALADO 

Pregoeira 

EXTRATO DE CONTRATO 

Processo - 1183-2020 Dispersa - 0103-2020 - Data de Homologação - 11/08/2020. Objeto: 
Aquisição de teste ráoido 'soroiogia) para diagnostico da COVID-19 para pacientes 
atendidos no centro de ate'. irr.ento para enfrentamento a covid-19 da atenção primaria 
em saúde, de forma a a np iar o combate e o controle do covid -19 (coronavirus), 
conforme determinação da CMS-Organização Mundial de Saúde e o MS- Ministério da 
Saúde. Contrato n9 251-2020 E. 'nação: 05.05-2022-2026-339030-002/014/009. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Co sceição do Coité e Fundo Municipal de Saúde. Contratada: 
LABVIX COMERCi0 E REPRI.SENTAÇÃO LTDA CNPJ - 39.808.530/0001-04. Valoro R$ 
68.000,00 - Data da contra tac.ão• 11/08/2020 - Prazo: 1 MÊS (TRINTA DIAS). 

PREF't iTURP. MUNICIPAL DE CORIBE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 199 26/2020 

O Municip o de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei 
n.9 10.520/02 e Lei n.9 £ 666/9', fará realizar pregão para futuras e eventuais aquisições 
de gêneros alimentícios ver xiveis e não pereciveis destinados as demandas das Secretarias 
Municipais e Órgãos Vinaa:30aS do Município de Coribe Bahia, abertura no dia 
26/08/2020 às 09hs00rnin. r) edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua 
Bandeirantes, 285. Cen't 3. Informações: (77) 3480.2120/2130, e no sitio 
www.coribe.ba.go • br e www.comprasnet.gov.br - UASG 926606. 

Coribe - BA, 12 de agosto de 2020 
GESANDRO SOARES DE CARVALHO 

Pregoeiro 

PREFEITUF:N MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÃ 

F,:TRATOS DE CONTRATO 

Disp Licit. 088/2020 abjeto. Aquisição de 600 (seiscentos) testes rápido COVID-19, para 
serem utilizados pela esi'uiot médica de saúde, como forma de prevenção de contágio de 
doença infecciosa vira), a,n decorrência da pandemia (COVID-19), conforme decreto 
municipal n' 201, oe 18 e marco de 2020, medida provisória ri' 926 de 20 de março de 
2020. Contr 176/2020, CL ntia•tante: MUN DE CEL JOÃO SÁ, CNPJ: 14.215.814.818/0001-
36 Contratada: FARMACIF V "0"ULAR E COSMETICOS CREU, CNPJ 35.721.105/0001-14, 
Valor: 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). vigência: 16/07/2020 a 16/09/2020 Assin: 
16 de julho de 2020. Kennedy Santos Andrade - Secretário Municipal de 
Administração 

Ciso Licit. 091/2020 Objeto: aquisição de 02 (duas) tendas desmontáveis mod. piramidal 
de 6,00 rn x 6,00 ris, para s t'em utilizadas em barreira sanitária na entrada da cidade, 
como forma de prevenção aa contagio de doença infecciosa virai, em decorrência da 
pandemia (C0VID-19), conf arme decreto municipal n° 201, de 18 de marco de 2020, 
medida provisória n° 926 de O de março de 2020. Contr n2 179/2020, Contratante: MUN 
DE CEL JOÃO SÁ. CNPJ: 14.215.814.818/0001-36 Contratada: CARLOS EDUARDO DEDA 
ROSA FRAGA, CNP: 03.984.;70/000:-51, Valor: 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). 
vigência: 20/07/2020 a 20/CE./202:: Assin, 20 de julho de 2020. Kennedy Santos Andrade 
• Secretario Municipal de Admin.rtração 

Disp Licit. 097/2020 Objeto' Aluguei de 02 (dois) toldos 6,00m x 6,00m, para serem utilizados na 
barreira sanitaria do rnunic:pio e Povoado Gasparino, como forma de prevenção de 
combate ao cos'/-19, e p-evenção c1a. contágio de doença infecciosa virai, em decorréncia da 
pandemia (COVID-19). ccni•orme deciato municipal ri' 201, de 18 de marco de 2020, medida 
provisória n° 926 de 20 de ana-ço de 2020. Contr 186/2020, Contratante: MUN DE CEL JOÃO SÁ, 
CNPJ: 14.215.814.318/000,7.6 :ontratada: TE0 SANTANA PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI, 
CNPJ 11.339.486/0001-03 Vaiar: 12.000,00 (doze mil reais). vigência: 23/07/2020 a 23/08/2020 
Assin: 23 de julho de 2020. , inedy Santos Andrade - Secretário Municipal de Administração 

,ocument, nsinado M8.'1-fleme conforma MP nt 2.200-2 de 24/08/2001. 
que mi., a ,n1reentutura de Cher', Puolkaa Brasel.ra • ICP-8ratti. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 304826/2020 

27.101.588-8 
CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP 
03.984.570/0001-51 
EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 
FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 
RUA PROFESSOR JOSE DE LIMA PEIXOTO GALPAO 125 
INACIO BARBOSA - ARACAJU CEP: 49040510 

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, 
ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. 

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria No 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da 
data da emissão. 

Certidão emitida em 20/07/2020 09:43:23, válida até 19/08/2020 e deve ser conferida na Internet no 
endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor. 

Aracaju, 20 de Julho de 2020 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 03.984.570/0001-51 

Certidão n°: 16445125/2020 

Expedição: 20/07/2020, às 09:40:31 

Validade: 15/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.984.570/0001-51, NÃO CONSTA do Banco 

Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são cie responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhlstas constam os dados 

necessários à identificação das pessoa naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinado3 em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 








