
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ EmpENHAD0 
CNPJ: 14.215.818/0001-36 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NI' 186/2820-MCJS. 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE CELEBRAM ENTRE O MUNICIPIO DE 
CORONEL JOÃO SÁ E A EMPRESA TEO 
SANTANA PRODUCOES & EVENTOS EIRELI, 
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 simplesmente 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 Joh Sá do outro lado a empresa TEO 
SANTANA PRODUCOES & EVENTOS EIRELI, CNPJ: 11339.486/0001-03. Sediada na Rua 07, 
S/n°, Sala, Quadra 17, Galpão 5 e 6. Distrito Industrial - Nossa Senhora do Socorro - SE, representado 
neste ato por seu representante legal o Sr. Jose Teofilo de Santana Neto, portador da cédula de identidade 
n° 1.296.786 2. Via SSP/SE, inscrito no CPF sob o no 969.893.865-68. Simplanisside CONTRATADO 
(A), tem entre si justo e pactuado, e celebram, por força deste instrumento, o presente Contrato, 
sujeitando-se às normas preconiMas na Lei ne 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° 097/2020 mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Aluguel de 02 (dois) toldos 6tnx6ra, para serem utilizados na barreira sanitária da sede do município e 
povoado Gasparino, como forma de prevenção de combate ao covid-19, conforme decreto municipal n° 
201, de 18 de marca 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 saúde e a 
declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo COV1D - 19 (carona 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, pata definir es 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$ 12.000,00 (doze mil reais). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O preço abrange todas as despesas e custos 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 da 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 em seu preenchimento; 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE disporá de um prazo de até 30 (trinta) dias contados 
a partir da data fmal do período de adimplemento de cada parcela, para ultimar o pagamento; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ 
CNPJ: 14.215.818/0001-36 

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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica. 
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, As suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto deste Contrato em que se verificassem vícios, defeitos ou incolicyoes, 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 § 1° do art. 65 

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

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

sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 
g) 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 Contrato, o(a) 
CONTRATADO(A) prestará garantia, quando for o caso determinado no processo, optando por uma das 
modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada será executada pela CONTRATANTE no caso de 
rescisão determinada por ato unilateral, para ressarcimento e indenizações a ela devida, bem assim no 
caso de aplicação de multa, após regular processo administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADO (A) deverá repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, o valor da garantia eventualmente utilizada pela CONTRATANTE; 

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 19- Centro - CEP 48.590.000- Coronel João Sã 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ 
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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 I, III, 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 no 8.666/93, ou ainda, judicialmente nos termos da 
legislação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de início deste Contrato será contado a partir de sua assinatura até 23 de agosto de 2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 
Este Contrato poderá ser alterado, UI& jante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos 
previstos no art. 65, da Lei no 8.666/93. 

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 Jeremoabo, 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, 23 de julho de 2020. 

TESTE 
CPF 

CARLOS AUGUS O SIL SOBRAL 
PREFEITO UNICIPAL 

TEO 5 Lè P ODUCO & EVENTOS EIRELI 
C J: 11.339.486/0001-03 

/5 TESTEMUNHA 
CPF: 069. ZO 50g —Qt
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lit PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ 
CNPJ: 14.215.818/0001-36 

EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE CONTRATO N' 186/2020, DISPENSA N° 097/2020. 

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: TE0 SANTANA PRODUCOES & EVENTOS EIRELI 
CNPJ: 11.339.486/0001-03 

OBJETO: Aluguel de 02 (dois) toldos 6mx6m, para serem utilizados na barreira sanitária da 
sede do município e povoado Gasparino, como forma de prevenção de combate ao covid- 19, 
como forma de prevenção de contagio de doença infecciosa virai, 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 saúde e a declaração da condição de pandemia 
de infecção humana pelo COVTD — 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 in imana 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 essenciais respectivamente. 

VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais). 
VIGÊNCIA: 23/07/2020 a 23/08/2020. 

Coronel João Sá/BA, 23 de julho de 202 

y Santos Andrade . 
Secret o M icipal de Adminisiração. 

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 19 — Centro — CEP 48.590 000 — Coronel João Sá 
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Coronel Joao Sá 
Diário Oficial do 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOAO SÁ 
CNPJ N: 14.215.818/0001-35 
EXTRATO DE CONTRATO 

Disp Uca. 097/2020 Objeto: Aluguel de 02 (dois) toldos 6,00m x 6,00m, para serem utilizados na barreira sanitária na 
sede do município e Povoado Gasparino, como forma de prevenção de combate ao covid-19, e prevenção de contágio 
de doença infecciosa virai, em decorrência da pandemia (COVID-19), conforme decreto municipal ric 201, de 18 de 
marco de 2020, medida provisória n° 926 de 20 de março de 2020. Contr 186/2020 Contratante: MUN DE CEL JOÃO 
SÁ, CNPJ: 14.215.814.818/0001-36 Contratada: TEC) SANTANA PRODUÇÕES 8, EVENTOS EIRELI, CNPJ 
11.339.486/0001-03, Valor: 12.000,00 (doze mil reais). vigência: 23/07/2020 a 23108:2020 Assin: 23 de julho de 2020 

Kennedy Santos Andrade 
Secretário Municipal de Administração 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MVMAFTATQHOLSOODVNM+VG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - seção 3 15591 1677-7069 Na 155, quinta-feira, 13 de agOSTO de 2020 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS MI 16/2020 

A Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas, Estado da Bahia, torna público 
que homologou em 12/08/2020, os atos praticados pela Comissão Permanente de 
Ucitaçães. quando do procedimento licitatáno referente á Tomada de Preços de na 
016/2020, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada 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 LIDA-ME, inscrita no CNPJ sob o 
n'11.087.577/0001-07, valor global da proposta R$ 3.186.589,59 (toas milhões cento e 
oitenta e seis mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). 

IAISNANDA PEREIRA SANTOS 
Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA 
RESULTADO DE JULGAMENTO 
RDC PRESENCIAL Na 1/2020 

Toma público o resultado do RDC PRESENCIAL 01/2020, PA 87/2020, objeto: 
construção da sede da Secretaria Municipal de Educação, desta munidpelidade. 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 MACARIO DOS SANTOS 

Presidente de CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 71/2020 - copa 

PrOCeS5.0 N.2 2930/2020, 
O Secretário Municipal de Educação do Munkído de Candeias no uso de suas 

atribukões legais, HOMOLOGA o parecer da pregoeira, que adjudicou o PREGÃO 
ELETRÔNICO Na 071/2020, tendo como objeto: ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE M,OBILIARIO -ARMÁRIO EM AÇO, EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, cujo 
certame teve como vencedora a empresa ITALBRAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS 
DE AÇO LTDA, para o item 01 no valor de R$63.040,00. Data da Homologação: 
11/08/2020. 

OUSIO VINICIUS FIGUEREDO BORDONI 
Secretário Municipal de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES 
ORAMO DE CONTRATO 

Extrato de contrato 129/2020. Contratante: PMCS. Contratada: Seda Construtora LTDA, 
CPU/ME 18.238.923/0001-56 TP 09/2020. Objeto: pavimentação asfalta, a ser executada 
no acesso entre as locaNdades de Marimbo Lagoa Grande, na zona rural, com recursos 
federais do Contrato de Repasse 1071134-58/2020. Valor: R$ 473.005,74. Vigência: 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: 
Mula Construtora LTDA, CNPJ 18.288.923/0001-56, valor R$ 473.005,74. 

Cândido Salas, 12 de agosto de 2020. 
CUL.UDIA EFIGENLA SOUSA DIAS 

Presidente da CPL 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Homologa o processo de TOMADA DE PREÇOS 09/2020, objeto: pavimentação 
esbeice, 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: Seda Construtora LTDA, CNN 18.288.923/0001-56. Valor: R$ 473.005,74. 

Cândido Sales, 12 de agosto de 2020. 
ELAINE PONTES DE OUVEIRA. 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO 
AVISOS DE uarAçAo 

TOMADA DE PREÇOS Ne 7/2020 

O Município de Cansan ãç'o torna público que no dia 28/08/2020 as 08h0Omin, 
estará efetuando o certame, cujo objeto é a contrafação de empresa especializada para 
execução da construção do Núcleo de Atendimento e Ensino Especial, projeto padrão 
ENDE. tipo 2, sendo localizada na sede do Municiai° de Cansanção - Bahia, conforme 
planilha orçamentária e cronograma financeiro, anexo ao Edital Tornada de Preço na 
007/2020. As informações estarão 4 disposição no site vmnacansancao.ba.govbr ou na 
sede da Prefeitura Municipal de Cansanção, situada, na Avenida Tancredo Neves, n' 636, 
bairro centro, Cansanção - Bahia, CEP: 48.840-000, das 08h0Omin is 12h0Omin. 

TOMADA DE PREÇO Ne 11/2020 

O Município de Cansanção torna público que no dia 31/08/2020 às 08h00min, 
estará efetuando o certame, cujo objeto é 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 - Bahia, conforme planilha orçamentária e cronograma financeiro, 
anexo ao Edital Tomada de Preço na 008/2020. As informações estarão á disposição no Me 
www.cansancao.ba.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal de Cansando, situada, na 
Avenida Tancredo Neves, n° 636, bairro centro, Cansanção - Bahia, CEP: 48.840-000, das 
08h0Omin às 121100min. 

TOMADA DE PREÇO Na 9/2020 

O Município de Cansanção toma público que no dia 01/09/2020 is 08h0Omin, 
estará efetuando o certame, cujo objeto é a contratição de empresa especializada Para 
execução da construção de quatro coberturas metálicas para quadra poliasportiva, padrão 
FNDE, sendo uma localizada na sede, outra no Povoado Bela Vista outra no ',meado 
Aroeira e outra no Povoado Jatobás no Município de Cansanção - Bahia, conforme pbnilha 
orçamenbria e cronograma financeiro, anexo ao Edital Tomada de Print) na 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: 43.840-000, das CehOOmin às 12h00min. 

DANILO RABEIE° COSTA 
Presidente da Comissão Perrnanente da Ucitação 

PPS ver no ~ripa 
Pd km& polo -- 05301000113001.41 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS 

MIsos DE uma° 
PREGÃO flETRONKO Ne 11/2020 

O Município dz Canudos/BA faz saber que realizará Pregão Eletrônico n. 
PE011/2020, Objeto: Contoitação de Empresa para locação de tendes visando atender a 
Prefeitura Municipal e Secretaria de Municipal de Saúde na realização de campanhas de 
enfrentamento do Corara mus (C)VID-19), licitação exclusiva para microempresas (me) e 
empresas de pequeno pot e Med • tipo: Menor Preço Global, sessão ocorrerá dia 
26/013/2020 is 09N10. no Ptral de Licitações do Banco do Brasil (www.licRaoses-e.com.br). 
Editais no portal wopétiiztaaot s-e.corna ou pelo e-rnall: pmcantedosildbcaocDgmailcom. 

PREGÃO ELEMONICO Na 12~0 

O Município de Canudos/BA faz saber que realizará Pregão Eletrônico n. 
PE012/2020, Objeto: Contrafação de empresa de som volante para divulgação das ações 
do comité de enfrentamento ao novo Carona vírus (COVID-19), licitação exclusiva para 
microempresas (me) a emp.: mas de pequeno porte (MIM.; atm: menor Preço Global, 
sessão ocorrerá dia 2708:020 Is 09h00, no Portal de Licitações do Banco do Brasil 
(www.licitacoese.com.bi. :ditais no portal www.ficitacoes-ecom.br ou pelo e-mail: 
pmcanudoslicitacao*gria':•00m. 

LAION FEUPE GAMA CAMPOS 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA 

90~0 DE TERMO ADMVO 

Contrato n9 188/2019. °Meti, o: Acréscimo contratual em decorrência alteração metafísica 
do projeto. Processo Udtalórto TP na. 03/2019. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para execução le obras e serviços de engenharia para pavimentação em 
paralelepípedos com drenarem pluvial superficial em diversas runs na sede do município 
de Conceição do Alma da - Bahia. conforme Contrato de Repasse na 
845029/2017/M/ODADES/C4DIA, Base Legal: 9 19. do art. 65, da Lei na. 8.666/93. Do Valor 
Do Acréscimo: 8,53% do valor do contrato original, no Importe de R$ 38.283,31. 
Contratada: Projecc Engenheria Ltda, CNPJ ne. 04.969.35810001-10. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO tuntórieco Na 31/2020 

• 
Prata, Administrativo na 1.190/2020. LiCitar* na 829066: OBJETO: Registro de becos 
para eventual aqiisição d.. .14,910 (quarenta e quatro mil, novecentos e dez) UtS de 
gêneros alimentícios, pan serem distribuídos para os 8.982 estudantes das creches e 
escolas da rede pública munidasl de ensino, enquanto durar a suspensão das aulas, em 
decorrência da penderiais oznionada pelo novo tormentos (COVID-19), no município de 
Conceição do Coité/BA. INCIO DE ENTREGA DOS PROPOSTAS: 13/08/2020 às CIRZO (OCO) 
horas. DATA DE ABERTURA nAi PROPOSTAS: 25/08/2020 ás 0900 (nove) horas. INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PE:OlS: 25/08/2020 às 10:00 (deu horas. SISTEMA ELETRÔNICO 
U11UZADO: BANCO DO BRANt - 1:citações-c 

Conceição do Coité-BA, 12 de agosto de 2020 
IRAJDE CABRAL CAIADO 

Pregoeira 

EXTRATO DE CONTRATO 

Processo- 1183-2020 - DiSpitt. - 0103-2020 - Data de Homologação - 11/08/2020. Objeto: 
Aquisição de teste Moldo çsordogia) para &avoado° da COVID-19 para pacientes 
atendidos no centro de au)dimento para enfrentamento a ccMd-19 da atenção primaria 
em saúde, de forma a ar liar o combate e o controle do covid -19 (coronavirus), 
conforme determinação de CIVIS-Organização Mundial de Saúde e o MS- Ministério da 
Saúde. Contrato na 251-2020 I citação: 05.05-2022-2026-339030-002/014/009. Contratante: 
Prefeitura Municipal de C,c,nz., ião do Coité e Fundo Municipal de Saúde. Contatada: 
LOBVIX COMER00 E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ - 39.808.530/0001-04. Valor: R$ 
68.000.00 - Data da contrara,ão: 11/08/2020 - Prazo: 1 MÊS (TRINTA DIAS). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Na 26/2020 

O Município de Caribe - Estado de Bahia, torna público que nos termos da Lei 
n.9 10.520/02 e Lei n 8.666/93, fará realizar pregão para futuras e eventuais aquisições 
de géneros alimenticios ce.recivel., e não perecíveis destinados as demandas das Secretarias 
Municipais e Órgãos ‘Inculados do Município de Corbe - Baba, abertura no dia 
26/08/2020 às 09hs00min .1 mi:tal completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua 
Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, e no sitio 
www.coribe.ba.gov.br e v•twoompmnetgov.br - UASG 916606. 

Codbe - BA, 12 de agosto de 2020. 
GESANDRO SOARES DE CARVALHO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ 

EXTRATOS DE CONTRATO 

Disp Ucit. 088/2020 Objeto. Aquisição de 600 (seiscentos) testes rápido COVID-19, para 
serem utilizados pela *cloral tredka de atile, como forma de prevenção de contágio de 
doença Infecciosa virai, ela deconencla da pandemia (COVID-19), conforme decreto 
municipal n° 201, de 18 da marco de 2020, medida provisória ri' 926 de 20 de março de 
2020. Contr 176/2020, ': ntatente: MUN DE CEL JOÃO 54, CNPJ: 14.215.814.818/0001-
36 Contratada: FARMÁCil P./PULAR E COSMÉTICOS eimu, CNPJ 35.721.105/0001-14, 
Valor: 45.000,00 (quarenta 1 int° mil reais). vigência: 16/07/2020 a 16/09/2020 Assin: 
16 de julho de 2020. branda Santos Andrade - Secretário Municipal de 
Administração 

Dica Lieis, 091/2020 objete. ;quisIção da 02 (duas) tendas desmontáveis mod. piramidal 
de 600 m x 6,00 m, para a”eni utilizadas em barreira metida na entrada da cidade, 
como forma de prevenção .J.• contágio de doença infecciosa viral em decorrência da 
pandemia (COVID-19), cont:rore decreto municipal n' 201, de 18 de marco de 2020, 
medida provisória n' 926 de '.0 de março de 2020. Contr na 179/2020, Contratante: MUN 
DE OEL JOÃO SÁ, CNPJ: 14.I15.814.818/0001-36 Contratada: CARLOS EDUARDO DEDA 
ROSA FRAGA, CNPJ 03.984578/0001-55, Valor: 8300,00 Inove mil e oitocentos reais). 
vigência: 20/07/2020 a 20/03.02020 Assim 20 de Julho de 2020. Kennerty Santos Andrade 
• Secretário Munidpal de Administração 

oiap tios. 097/2020 Objeto: Aluguei de 32 (dois) toldos 6,00m 96,00m, para serem utilizados na 
barreira sanitária na sacie do município e Povoado Gamaria°, como forma de prevenção de 
combate ao covid-19, r onevanção de contágio de doença infecciosa virai, em decorrência da 
Pandemia (COVID-19), colforme decreto munida, ' n' 201, de 18 de marco de 2020, _rnedi_da 
provisória n' 92509 20 do março de 2020. Corar 186/2020, Contratante: MUN DE CELJOAO SA, 
CNN: 14.215814.81W0001.26 Contratada: TIO SANTANA PRODUÇÕES & EVENTOS EIREU, 
CNN 11.339.486/0201-03, Mor: 12 000,00 (doze mil reais). vigência: 23/07/2020a 23/08/2020 
ADM: 23 de julho de 2020. kennedy Santos Andrade - Se~rio MuriMPal de Administração 

assinso geftenems brema ao 2=02 da wovzoot 
5ta a Ird~trittll Charpa ensadra 104,e1. 



22/07/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

caixa 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

imprimir 

Inscrição: 11.339.486/0001-03 
Razão SocialfrEo SANTANA PRODUCOES & EVENTOS EIREU 
Endereço: RUA GOIS DUARTE 71 SALA / CENTRO / BOQUIM / SE / 49360-000 

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:11/07/2020 a 09/08/2020 

Certificação Número: 2020071102524798180359 

Informação obtida em 22/07/2020 16:04:53 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.calza.gov.br 

https://consulta-crEcalza.gov.br/consultacrUpages/consultaEmpregador.jsf 1/1 



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE 

• 

• 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 262778/2020 

Inscrição Estadual: 27.162.932-0 
Razão Social: TE0 SANTANA PRODUCOES & EVENTOS EIRELI 
CNPJ: 11.339.486/0001-03 
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 
Atividade Económica: FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 
Endereço: RUA 07 QUADRA 17 GALPÃO 5 E 6 O 

DISTRITO INDUSTRIAL - NOSSA SENHORA DO SOCORRO CEP: 49160000 

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

Certidão emitida em 23/06/2020 08:48:52, válida até 23/07/2020 e deve ser conferida na Internet no 
endereço wv•nv.sefazistsgov.br pelo agente recebedor. 

Aracaju, 23 de Junho de 2020 

Autenticação:202006232P0= 

Copyright C 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco 

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 








