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1O TERMO ADITIVO AO CONTRATO N."079/20'Í6.

PREGÃO PRESENCIAL N.OO2g/20í 6

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

A OK É[/:

i,UBLICADO
2.1_t__0L

\4at

ES ABAIXO.

O MUNTCíp|O DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA, Pessoa Jurídica de Direlto

Público Intemo, sediada na Praça da lndependência s/n.o, na cidade de São

Francisco do Conde - BA, inscrito no CNPJ sob n."13.830.823/0001-96, neste ato

representado pelo seu Prefeito, sr, Evandro santos Almeida, brasileiro, solteiro,

engenheiro ciü|, inscrito no CPF sob o n."083.390.075'72, portador do RG sob o
n,"OZS.Stg-OO expedida pela SSP/BA, tendo como endereço oficial o mesmo da

Prefeitura, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa A &
N COMERCIAL LTDA- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob

o n.o34.249.482/0001-30, com sede na Avenida EImo Serejo, n.01303, Cia Il, CEP:

43.700-OOO, Simões Filho - BA, representada neste ato pela Sra. Elinádia Alves de

Souza, brasiteira, solteira, empresária, inscrita no CPF sob o n.o468.604.875-34,
portador do RG n.o02.414.850-45, expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado no

endereço profissional acima citado, aqui denominada CONTRATADA, resolvem
firmar o presente termo aditivo, conforme o constante no Processo Administrativo
N."1762t2017, consoante com a legislação pêrtinente, e as cláusulas abaixo
transcritas e pactuadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO.

:i?

,Í" TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICíPIO DE SÃO
FRANCISCO DO CONDE E A EMPRESA A & N

COMERCIAL LTDA . ME, NA FORMA E

Constitui objeto do presente instrumento, a prestação de serviços de locação de

caminhões pipas para atender as necessidades da Prefeifura Municipal de São
Francisco do Conde, conforme proposta de preços da contratada e termo de referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO DO TERMO ADITIVO.

constitui objeto deste instrumento, a alteração do valor original do contrato com

acréscimo legal de 1,9952352Yo ao contrato original na importância de R$ 40.200,00
(quarenta m-il e duzentos reais), elevando o valor global do contrato para R$

2.O55.OOO,O0 (dois milhões e cinquenta e cinco reais), conforme a previsão no

Ari.65, §í'da Lei N.o8.666i93.

Perman
aditado

cúusuLA QUARTA- DA RATtFIcAçÃo. ,.§

inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora
colidam com as Li16rações contidas no presente instrumento,

PíeÇe dâ Independàncla, s/n,, C€ntlo - São FrEnclsco do Cond€/BA, CEP: 13.900.000
' 06partâh€nto d6 conÚatos o convanloa

Tâlefon6: C7í) 365í-8017/8053
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E, por assim estarem justas e contratadas, as partes

Adiiivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, !a prese

subscrevem, para que produza seus regulares efeitos'

assinam o Presente Termo
nça das testemunhas que o

São Francisco do Conde, 12 d o de 2017.
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Praca de lndeDêndànclE, s/n., CênÚo - Sáo Franclsco do Condá/BA, CEP: 43 900'000
Depârtámanto d6 Contreto8 ê Convânlos

Têlêíonê: Oí) 365í'80í7/8053
2
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Ltda - Me.

" Termo de Cessão de Uso Precário N'"002i2018 - Sr' Marcos Antonio

Sllva de Andrade Junior.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO DO CONDE

:rnênd êcêdo Sousa

coNTRATO N."079/2016.

.,iGA OK Eí\T: Modalidade de Licitação:
PREGÃO PRESENCIAL

Número:
N,o029/2016.

Matt

PUBLICADO EM:

-CIIt-OÍ
t\rl3

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O valor do presente instrumento é de R$2.0í4.800,00 (dois milhões, quatorze mil ê oitocêntos
reais), que a CoNTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor da fatura sobre o montante
fornecido pela CONTRATADA.

Pregão Prêssnclal N."029/2016 - SEGAO
Praçá de Independênclâ, 6/n.', Centro - São FÍanclsco do Condê/84 Cep: €.000.000

Depãrtam6nto dê Contratos ê Convênlos
Íêlêfonê: (7í) 3651.80í7 / 8053

+

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO

CONDE E A EMPRESA A & N COMERCIAL LTDA. ME,

NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXo:

O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, pessoa jurÍdica de direito público Interno,

sediada na Praça da lndependência s/n.o, na cidade de São Francisco do Conde - BA, inscrito no

CNpJ sob n."t á.AOO.8Z3/O00í -96, n,:s:ie ato representado por seu prefeito, Sr. Evandro Santos
Àimeida, brasileiro, solteiro, engenhelro cjvil, inscrito no CPF sob o n.'083.390.075-72, portador

do RG sob o n."675.5í 8 SSP/BA, tendo endereço oficial o mesmo da Prefeitura, com

iNiErVENiêNCiA dA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
.GESTÃO 

ADMINISTRATIVA, NESTE AtO

representado pelo Secretário Sr. Renato Costa Rosa, brasileiro, viúvo, contador, inscrito no CPF

sob o n.o058.305.165-00. Portador do RG n.oí 044366-54, expedido pela SSê'/BA residente e

domiciliado à Rua das Mangueiras, casa n.o03, caÍpe de Baixo, cEP: 43.9000-00, doravante

denominada CONTRATANTÉ e a empresa A & N COMERCIAL LTDA - ME, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob a n.o34.249.482/0001-30, com sede na Avenida EImo Serejo,

n."130à, cia li, CEp: 43.700-ooo, Simóes Filho - BA, representada neste ato pela Sra. Elinádia
Alves de Souza, brasileira, solteira, empresária, inscrita no cPF sob o n.0468.604.875-34,
portador do RG n.o02.414.850-45, expedÍda pela ssP/BA, resldel!9 e domiciliado no endereço
profissional acima citado, doravante denominado apenas CONTRATADA, resolvem flrmar o

presente contrato, conforme o constante no Processo Administrativo N.'2295/2016, consoante

com a legistaÇão pertinente, e as cláusulas abaixo transcritas e pactuadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a prêstação de serviços de locação de caminhões
pipas para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde,

conforme proposta de preços da contratada e termo de referência'

pARÁGRAFO úrutCO. Passam a Í,tegrar este instrumento o Edital de Pregão Presencial
N..029/20í6, e seus anexos, a Proposta de Preços da empresa vencedora que serviram de base

para a Licitação, independentemente de transcrição.

CLAUSULA SEGUNDA - UGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, seá de 12 (doze) meses,
podendo ser pronogado nos termos da legislação vigente, a criterio da CoNTRATANTE e

concordância da GONTRATADA, nas mesmas condições contratuais.
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PARÁGRAFO ÚNlcO' Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com

matáràl de consumo, satariás, 
' 

à,r.'.,, ijos sociais, previdenciários e trabathistas de todo o

;;";; 
--aã 

ôbruinnrADÃ como-também transporte de qualquer natureza, materiais

LmpregaOos, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utjlizados, administração, impostos'

tu*ãa, Éror".untos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o

fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações'

cLÁUSULA QUARTA. DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

AsdespesasparaopagamentodestecontratocorrerãoporcontadosrecursosdaDotaÇão
Orçamentária descrito a segu ir:

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

os pagamentos devidos à GoNTRATADA serão efetuados atravéS de ordem bancária ou crédito

em conta corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de verificação do

adimplemento do objeto licitado.

pARÁ6RAFO PRIMEIRO - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento' o pruzo

fluirá a partir da sua regularização por parte da CONTRATADA'

pARÁGRAFO SEGUNDO - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela

ndministração, em caso de mora, será calculáda considerando a data do vencimento da obrigação

e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variaÇão do INPC do IBGE pro rata tempore'

gúUSULA SEXTA - MANUTENçÃO DAS CONDIÇÕES PROPOSTA REAJUSTAMENTO E

REUSÃO

os preços serão fixos e não haverá reajustamentos no prazo de 01 ano, a contar da apresentação

Ju iráôo"t" de preços. Caso haja interesse na frorrogação do presente contrato, os preços

podêrão ser reajustados com base no índice IPC - Fipe'

pARÁGRAFO úntCO - A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando

visar recompor o preÇo que se tornou insuflciente, instruído com a documentação que comprove o

desáquiltbrià econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração

quando colimar recompor o preço que se tornou excessÍvo'

cLÁusuLA sÉTlMA. oBRIGAçÕES DA coNTRATADA

A CONTRATADA, além das deternri:-,.rções contidas no anexo ldo instrumento convocatório e

daquelas decorrentes de Lei, obriga-se a:

rnecimento/serviço objeto deste contrato de acordo com as especificaçôes ou

es efetuadas póta ioltfnarANTE' em conformidade com o Termo de
a) Executar o fo

recomendaçõ
Referência;

b) O fornecimento/serviço objeto deste contrato não pode sofrer soluÇão ntlnuidade

durante todo o Ptazo da sua vigência, devendo ser executados P regados da

CONTRATADA, sob a inteira responsab lidade funcional e oPeracio mediante

Prêgào Prêsenciâl N.oO29/20í6 ' SEGAo
ndêncta, s7n,", cêntro - são FÍanclsco do Conde/BÀ C€pl 43 9Píâça dâ lnds

E-ELAüÊr
04.04 2.074 33,90.39 00

05.35 2.028 2â On QO 01

06.30 6.011 2â On âo 02

iai

Oepârtamento dê Contstos e Convênlos
TeleÍone: (71) 365í'8017 / 8053
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CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO

O Rêgimê de Execução do presênte instrumênto indirêto por preço

execução do fomecimento/serviço por intermédio do gestor;

c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de s
imprensa oflcial, condição indispensável para sua validade e eficácia'

É
-!a

pondente à

mentos na

,..4 áCc Scjsa

5ÃO FRÀNI]S{I
OO EB{I'E

VínculodesubordinaçãodostrabalhadoresparacomaempresaCoNTRATADA,sobreos
quais manterá estrito e exclusivo controle.

c) ielar pela boa e completa execução do forn_ecimento/serviço contratado. e.facilitar, por

todos os meios ao seu'alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pela

OONTRATANTE, atendendo prontamenté às observações e exigências que lhe forem

solicitadas;
d) Comunicai a GONTRATANTE qualquer anormalidade quê Interfira no bom andamento do

fornecimento/serviço;
e) Arcar com todo e qualquer dano ou preiuízo de qualquer natureza causado a

GoNTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia

própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade;

f1 iVtanter durante toda a execuçâo do contrato, em compatibilidade com as, obígações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação;

g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham

a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato,

bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao

fornecimento/serviço Prestado;
h) pagar os salários á encargos sociais devidos pela sua condição de Única empregadora do' pessoal designado para execução do fornecimento/serviço ora contratado, inclusive

indenizações deconentes de acidentes de trabalho, demissões, vales transporte,
obrigando-se, ainda, ao Íiel cumprimento das legislações trabalhista e previdenciárÍa,

sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas

obrigações ou transferi-las para a CONTRÂTANTE;
i) Adimplir o fornecimento/serviço objeto do presente contrato no prazo e nas especÍficações

e quantidades constantes no instrumento convocatório, visando à perfeita execução deste
contrato;

j) Cumprir todas as exigências e obrigações do Termo de Referência.

@ E vedada a sub-contratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com
- outrem, a cessão ou tlansferência total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou

incorporaçáo da CONTRÂTALIA, não se responsabilizando a CONTRÂTANTE por

nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
I) A CONTRATADA flcará obrigada a aceitar, nas mesmas condigões contratuais,

acréscimos ou supressôes que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista no art. 65 §1" da Lei N."8.666/93 e
posteriores alterações.

cLÁusuLA otTAVA - OBRIGAÇÔES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-

a) Fornecer a CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato,

dentro das normas e condições estabelecidas em Contrato;
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato, atestando a nota fiscal

etie
6 . SEGAD
co do Condê/BA, Cêp:4i),

P
o íancls

mento de Conúatos e Convênlos
Praça da lndepêndêncla,

Têleíonê: (71) 3051-8017,1 8053

0
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisã0,

contratuaii e as previstas na Lei N.o8.666/93 e posteriores alteraçóes

determinada p

atualizada.
or ato unilateral e escrita do Contr nte nos casos enum

a-a :. 11i;;

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃ9 DO CONTRATO E RE6EBIMENT6 Do oBJETo

competirá a CoNTRATANTE proceder ao acOmpanhamento da execução do contrato, ficando

esclarecido que a ação oU omissão, total ou parcia|, da fiscalização da CoNTRATANTE não

eximirá à CONTRATADA de total resPonsabilidade na execução do Gontrato'

PARAGRAFO PRIMEIRO . O recebimento do objeto se dará segundo a Lei N.08'666/93 e

alterações posteriores, sendo certo que, esgotado o 1azo ae y9n9119119 do recebimento

prouÉ'Orio sbm qualquer manifestação'do órgão ou entidade CONTRATANTE, considerar-se-á

definitivamente aceito pela Adminístração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo

justificativa escrita fundamentada.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Secretário da pasta ou preposto formalmente indicado pelo mesmo

flcará responsável pelo acompanhamcnto e gestão da execução do presente contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PLNALIDADES

sem prejuÍzo da carccleiTâção dos ilícitos administralivos previstos na lp,i N."8.666/93, com as

cominaçáes inerentes, a ineiecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execuçâo do

"onti"tJ, 
sujeitará a CONTRATÀDA à multa de mora, que será g;aduada de acordo com a

gravidade dã infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

l- 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento

total da obiigação, ou ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar

o reforço oa cáuçao, se houver, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua

convocação;
lt - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor

da parte do fomecimento ou serviço não realizado;
Ill - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço

não realizado, por cada dia subseqüente ao trigesimo'

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa a que se reíere este item não impede que a Administração

rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

pARÁGRAFO SEGUNDO. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será

descontada da garantia do contratado Íaltoso, sendo cedo que, se o Seu valor exceder ao da

garantia prestadá - quando exigida, erióm da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua

ãif"runçr, que será descontadá dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou,

ainda, ie'for o caso, cobrada judicialmenle. Ceso não tenha sido exigida garantia, à Adminlstração

"" 
1.uóep o direjto de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de

qualquer multa porventura imposta.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o

seu pagamento não eximirá o coNTRATADO da responsabilidade por perdas e danos

decorrentes das infrações cometldas,

cúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RESGISÃO

s conseqüências
cisão poderá ser

Lei N."8.666/93

J

Pí69ão P
6ndêncla, s,/n."

1a
'Ji C,cc

,.029/20í6. SEGAO
Sâo Francl6co do Conde/BA, ceP 0

nto de Conüatos ê Convênlos
Praçe de Indep

De
elefone: (7't) 3651-80í7 / 8053
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oriundas do Presente contrato.

cúusuLA DÉclMA TERcEIRA - vi,"lcuLAÇÃo Ao INSTRUMENTo coNVocATÓRlo

Integraopresentecontrato,comoseneleestivessemtÍanscritas,asc]áusulasecondições
estabelecidas no processo ,i.itãtorio-Ltáiijo no preâmbulo deste instrumento, no instrumento

convocatórioeseusanexosenapropostadoticitantevencedor,apresentadanareferidalicitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de São Franoisco do Conde - Estado da Bahia' que

prevalecerá sobre qualquer ártã, p* "it 
piivitegiaoo que seja para dirimir quaisquer dúvidas

Fer na -.cêcio Sou53

: :: ':14-'i

E,porestaremassimjustoseeontratados,íirmamopresentecontratoem05(cinco)Viasdeigual
teor e forma na presença a., tãri"rr"n"i que subscrevem depois de lido e achado conÍorme.

Francisco do Conde, 22 de iulho de 2016

EVAI..!DRO S S MEIDA
MUNICIPIO DÊ SÃ ct O DO CONDE

coN Ni

r-
ENATO COSTA ROSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
INTERVENIENTE

ELINADIA ALV S DE SOUZA
A&NCOMERCIALLTDA-ME

CONTRATADA

s

Íia
.Jico

TESTEMUNHAS:

P N.o

6ç_Z ) r Jr,r,

Prêgão Píesencia I N.o029./20 SEGAD

ndêncla, s/n,à, Cênt o - Sáo Fran co do Conde/BA, CeP:(},900'000

CPF N.O 6.

PÍáça da Indepg
DeDartamento de Contratos e Convê

Telefone: (7í) 3651'8017 / 8053
5

nlos
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Díário Oficral do
MUNÊGíPTO

con e I o, br om sorvldor c6 L
sta onconua-sê no s n c0

dn ôoCo odr Cn SF aoaSden C aUMare UtfrP e p

P refeitu ra Municipal de
São Francisco do Conde publica:

ContratoN."076/2016'ChamadaPúblicaN'"001/2016-Empresa:
Associação de Produtores Rurais do Caipe de Cima'

Contratá N.o079i2016 - Pregáo Presencial N,0029/2016 - Empresa: A

& N Comercial Ltda - Me'
a

Esse município tem
lnnprensa Oficial.

A Lêi êxge que todo Éestor
puhltqúê s€us Etos no sêu \€Ículo

oficial paíaqtré a PoPUlação t€flha
aceso'e sua geêoseJa

trân§ParÉntê e claía,
A |mpreosa oÍlctal crtâda atrryés

de t#i. cumpre esse PaP€l'

Gxtão TrarsFa reote E coí§oêncla lirÍp€

Imprensa ÚfÍclal
do MuaicípÍo.

Gêstor - Evandío Santos Ahêida / Secaetérlo - Govêmo / Edilor - Ass d6 ComÚnlcaÉo

CERTIFICAÇÂO DIGITAL: GNNVNORGLRgJHOENE3 TEJG

ü

;+-.



\\f
.Diário OfLcial do

MUI*tcIPIo São Francisco do Conde
sêg unda-fêlra

1 de Agosto de 2016
3-AnolV- N0 1246

CoNTRATO N."079/2016, celebrado entre o MUNI-cÍPlo D.E SÂO FRANCISCO DO CONDE ê a

em.rêsê A & N coMERcrAr iiili'-'rvr-r- üã.aàriáiài a" Li.itacão: PREGÃ. PRESEN.IAL

ru."bzglZor O, Oo OUieto do Coniiaio: ConstiillãÚãto O-Oo p*sãiG'líãtrumento' a prestação de

servicos de locação a" ",,inff* 
-ãip;;- p; 't"nl"' -'" necessldades da Prêfeitura

ruunióipal dê sáo Francisco oo'õãnJ"i ionforme proposta de oreÇos da contÍatada e termo de

referência. Do valor: o u"ror. io"-piãlt'itã. i-"9tI;-1"."P--é de 
'R$â'014'800'00 (dols milhões'

ouatorze mil e oitocentos *rl"[ õr. à CoNTRATANTE pagará à CoNTRATADA o valor da

;li;i;'#;";,;;i;;ü r;;#á ür"" tõüüiÁôÀ PJ vlqancia: o prazo de-visên-cia^do

contrato, a contar da aata oa suã-a|s"i,iatrá'r"ia O" 12. G"i ."s"" podendo ser prorrogado

nos termos da legislaÉo 
"ig""r",""iri,àrià 

à-" cóúrúraÀre " 
concordância da CoNTRATADA'

nãi r"trr. conãiçoás contratuais. Da DotaÇão orÇamentârlâ:

. - .EtNlD,

04.04

tü
2.07 4

ââ on 20
- --F_ON+e.

00

05.35 2.028 33.90.39 01

06.30 6.01 í 33.90.39 02

Assinado 2207i2016 - Evandro Almeida - Prefeito

CERTIFTCAÇÃO DIGITAL: GNNVNORGLR9J HOENE3TEJG

EstaediÇãoencontra-senosÍte:www,saofranciscodoconde,ba,io.org'bremservidorceftificadolCP-BRASIL
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tr
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À
lpRrpetr in ruut'ttclPnl oe sÃo FRANCISCO D CONDÉ

rATT.: C
I

I

ISSÃO PERMANENTE D E LICITAçÃO

MODA
N U[/E RO

PRE
N o 02912016

PROPOSTA REFO ULADA

Prezados nhores:

& co A Pessoa JurÍdica de Direlto rivado, estabelecida à Av. Elmo Serejc Farias'

sob o n9

a ll, C.É.P. 43.700-0

4.249.48210007-30 '

00, Simões Filho/B"hia, Tel

atendendo ã convocaçã

fax: (71)

eiculada P

3296-0418, inscrita no C N P'l (M F )

ara o Processo Licitatório indicado

d
é
Iov

ct Nç 29 15. Vem através dolPresente, Por seu RePresentante Legal abaixo

pêloi PRE Ão E5

assinado,

conhecim

ub meter à apreciação de V'Sa' a s

nto das condições em que se real

ecrltérios de qualiÍicação definÍdos

PONENÍE:
SOCIAL: A&N Comercial LTDA - ü1E

E: Simõês Filho - BA

N.P.J.: 34.249.482/0001-30

PREçO 5, declarando que temos Pleno

e concordamos com a totalidade das

Anexos em referência

ua PRoPosíA. DE

lzarão os sêrvlços,

no Edital e demals
I

i

lníruÇõ

01)

ROPOSÍA DE PREçO - LANCE INICIÂL

or* i-." rni.iur 
" 

denomlnado de \ralor GTobêl de R$ 2.014.800,00 (Dois milhõer e Quatoze

I

02)

il e Oitocentos reais)

03) RÂZO DE VIGÊNCIA DO CONTRÁTO:

razo de vigência seá de 12 meses, respeitada a vigência Co respectivo credito orçementárlo

04)

ndo admitida sua pron-ogação nos termos rias &i

UALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGÂL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURÁ DO

5TRUMENTO CONTRATUAL

Ol,lE: Elinádia Alves de Souza

GO: Sócia Adminisüati\€

P.F.; 468.604.875-34

:02.a14.850-45

p

anco:

ência

BRÁDESCO

3563

30.209-0

CONFco
ORIG AL

0s)

apr

de 30 o-rjnta) dias, em conformidade com as

ntação da Nota Fiscal/'FaLura, devidamente

E

V

av, E mo serêlcde Farl.s, nr 1!03

CÊP.43.700-OO0 ' ÍEleí
lÀ ll .5lnões Filhô/Bahia

{71) 3296-0.11S

A&N CO ERCIAL ME

34.149.A8 1'30

IDADE DE LICITAÇ
O PRESENCIAL

06)

onta Corrente:

E-m.il ren-emP.eendLhento

ngía $ilva
Y sscÁD

pagamentos seÍão efetuados no PÍÍlzo

previstas no Editai, r,re!iante

emludâ em nome d.i a'J,,tíêfante'
ições

ÁDOS BANCÁRIOS:

NDIÇõES DE PAGAMENTO:



)

í:-i -'

preços.

h)

serviços,

c

97) pRAZO DE VALIDADE 
'O 

O*O,'Í"Tâir*senb) 
dias, conrados da ab€rtura dos enveropes de

A Presente Propostd tem validad(

A&N COMERCIAT LÍOA ME

34.249.482/0001'30

'Êro 
dê Farl , í\e 1iO3'gA ll'shõer

E.i. 43.70o.o0o _ ÍeleÍar: (71) 329õ'o{

qBl
VddecfS fsir',,

AL

"'r'n:,:T'.;HHT:"'ffi;,;J"T1:,*:T::l:fi iiffi:,H-ffi ijüi
ME, e o conteúdo nao Tor, ro ** "-l- -]-;:-,^. 

"ro ôôrên.ial ou de fato do piocesso

;;;";o; * recebido de qLâlquer outro Participante 
potencrcl

,.ã'J*ut''"ln"tclonado'porqualquermeioouqualquerpessoa;

b) A intenÉo de apresentar a proposta elaborada não foi i-formada' dlscLtjda ou receblda de

qualquer outro pafticlpante LHil ;ã;1" do processo licitatório acjma mencionado'

por qualquer melo ou por qualquer pessoa;

c) Que não :1."*, ?::_111,::1"1T ;J,:§:ffi"HH Jli$;;,:T,:11J: J",;Hí
oufo PaÍticiPante Potenclal

ou não da referida UcibÉo;

d) Que o conteúdo da T:.ff. ::fi::i:# r::ffi]";J; ;",i: ;l,:T:fil.Ij :18-Tjl
ili i'-ljli"i.:-Hll'-:il:H;;;o' 'n*' 

o' adjuoicaÉo do objeto da rererida

licitzÉo;

e) Que o conteúgo- d1-ro1:xx,irJ:Ti:'.,11J1.'l;.ffi"1'il#il,';'âl;,ili.?.il
indiretamente, iniormaco' (

antes da abert!ra oficial das Propostas;

fl Que esfá plenamente ciente do teor e da extensão desfa declarêÇão e que detém plenos

'' 
io",.a u iníormações para i'n á-ta'

g) Que DisPonibilizamos os VeíÕllos / equipamentos / pessoal necessários pam a realização dcs

Que l4anteremos Ponto de Apoio para ins de atendimento dos Serviços soliciGdos pela

gestão l'4uniciPal

São Francisco do Conde/Bahia' 08 de lulho de 2016'

HÉéê"fttffi
ELINÃOAALVÉS OE SOUZA

(SéciE rdnini56dor6)

CONFco
E

qr
0

dim!nlô5@h.tmàll com

§ÉGAD

á'l4
Lt
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PLANILHA DE PREÇOS E QUANTITATIVOS

tem

01

.Í

CAMI nÃo Ftpn g.ooot-:

Caml ão PIPA com no máximo 10 anos de

fabric ção e uso; Equipado com tanque com

capac áade mÍnima de 8 0ooL, bomba de sucção e

asper ão, mangueiras Para até 30 Iú de alcance

Mar Modelo: MERCEDES BENZ ATRON 1719

2015 015

1.050.000,00

aS

2.014.800,00
ÍOTAL

(Dos milhôes e Ouatorle mile oitocêntos reait)

Xâbi:lir:3âIlgff,'solâó"oo " "I.itério 
da administraçâo rúunicipar' conÍorme Lei 866i43)

São Francisco do Conde/Bahla' 08 de lulho de 2016

kl#affi*& §q-
9LLNAD]AALVÉslo= sol'lz

iSàiã AcÉ''i*ádorâ)

CONFco
Ê

o
v

A&N COMERCIALiLToA ME

Emo s.r.io d. É'dt5' ne
34.249.4 82/oqo1'

13ol ' atÀ l
30 É*.

êE,p. r3.7OF0o0 Íerêrdi(71) 329@418

Ia R$n uroIase RsMoI raValor Unit.quant.
Desc o

964.800,0080,400,0013.400,00UO

87.500,0017.500,0005

L:

ATE

00051P PMCA ed50a n01mam xonmocAPPmCa moceUnta qmodaUÉ pqu oeba eoce uSa dmb çabo00051 L,edmned madcaca p ecc naaedtúet 03aarau pnamoaea p 4 62GOzNEBDERcEMe odoMaM
z0L4 014

re

l.Gl AL
a

1/

o
o

oah

oçã

sTA
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Prefeitura lvluniclpal de São Francisco do Conde

ESTADO DA BAHIA

c.G.C.(14.F.) 13.830.82310001-96

Praça da Independência, s/n - CEP.43.900-000

pela presente ordem de serviço fica a empresâ A&N CoMERCIAL LTDÂ-

ME.,'áutorlzada a iniciar os serviços de locação de caminhões pipas, para

atãnder as necessidades da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde,

.àntorr. Contrato no 07912016, através do Pregão Presencial no 02912016.

oRDEM DE SERVrÇO N"001/2016

São Francisco do Conde, 01 de agosto de 2016'

Renato ,;^+ 
?

Secrelano ce (êiai ii,'
fidetd-HuíLde$C

irÍ 7-
NATO COSTA ROSA

Secretário de Gestão Administrativa



ffifirffifleffiíffi
Diftbc|

Mât.i 1688
DeDÉ Âdm.

7

A
AO

POSTILAMENTO 4DE DOTA Ao OR AMENTARIA
No

coNTRATO NO 079 12016

B$t',,',8âiffi,;:n"_%: j il,lg;,'I 
s c o D o c o ND E

:$T"g:.Tffffi3,"JJJi.,,

r**-r-Y*l*#qt"*ffi
abaixo

A secretária da Fazenda e orçamento da Prereitura]V1ut§-i'#fã:lt(:ti::

conde, devidamente aurorizáoi 
"iit"^t^ 

o! 
3""Tlt r"' 8.666/93 e atendendo o

r"""ã,,"1" 201?: .?"T^0"'j"*l?âLoll -trão ,ã^ . ôecreto orçamentário no

"t*ãi"t'd" "' !"1[T'l-l.oive apostilar o contrato 
''t1 

ún''o''u' celebrado ern' 22

t'ír,Bõ"- q?P iil'^^fcamente a cláusula ouarta' iula ootaçao orçamentária

de lulho de 2016 esPeclÍl

passa a ser

ELEMENTO
FONTE

UNIDA DE ORçAMÉrurÁnta PROJ/ATIVIDADE
33.90.39

33.90.39

33.90.39

33.90.39

33.90.39

ool42

4,04. SEGAD0
207 4

2028

6011

6276

620L

01

02

02/74

071L4

00

05 34 . SÉDU C

05.30 - SESAU

06 30 - SESAU

31.3 1 - SÉDESE

O presente apostilamento vigora a partir da presente data

Sáo Francisco do Conde' 01 de Julho de2O2A

Maria Natali Louren o da Silva
e Orçamento

33.90.392170
06.30 - SESAU

SecreÉria da Fazend



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Praça da Independência - Região Metropolitana - CNpJ: 13.g30.g2310001-96

São Francisco do Conde @úia)-CEp: 43.900-000

FOLHA DE INFORMA Ão
PROCESSO 04045t2020
INTERESSADO AeNComercialLTDA.
ASSLINTO P amento

Ptezado Senhor.

O presenle processo contém 54 folhas
CONSIDERÂNDO:

0t,LIQULDAÇÂO n'1945/2020; L2,Nola Fiscal atestada pelo Secreíario e pelo
Gestor do contruto que os sefvtços foram presíados n'89; 03. Parecer n'199/2016
RESTANDO ÁNEXAR OS APOSTILÁMENTO DE 1%O3'

FI.]NDO SESAU

ROBSON CHA
GE E

Para conhecimento e ovidencias, em ',,1 /2020!/


