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Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

Esta o ênconlte-sê no s ncis ocon e o em 5€a ot cê cal

Prefeitura Municipal de
São Francisco do Conde publica:

2o Termo Aditivo ao Contrato N."048/20í 6 = Empresa: RCI
Construção e Meio Ambiente Ltda,
2o Termo Aditivo ao Contrato N.o079i2016 - Empresa: A & N

Comercial Ltda - Me.
4o Termo Adltivo ao Contrato N.'14212014 - E'npresa: A & N

Comercial Ltda - Me.
Errata do 50 Termo Adltivo ao Contrato N."113/2013 - Na publicação
realizada no dia 21 de julho de 2017 no Díário Ofl.:ial Eletrônico do
Município.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISGO DO GONDE

1O TERMO ADITIVO AO CONTRATO N."079/2016,

PREGÃO PRESENCIAL N.OO29/201 6
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ES ABAIXO.

cLAUSULA QUARTA - oa nartrtcnçÃo. §

inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora

1" TERMO ADITIVO AO GONTRATO QUE ENTRE

SI CELEBRAM O MUNICíPIO DE SÃO

FRANCISCO DO CONDE E A EMPRESA A & N

COMERCIAL LTDA . ME, NA FORMA E

O MUNICíplO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA, Pessoa Jurídica de Direito

Público lntemo, sediada na Praça da Independência s/n.o, na cidade de são

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

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

engenheiro civil, inscrito no cPF sob o n."083.390.075-72, portador do RG sob o

n.""ozs.st g-oo expedida pela ssP/BA, tendo como endereço oficial o mesmo da

Prefeitura, doravante denominacjo CoNTRATANTE, e do outro lado, a empresa A &

N COMERCIAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob

o n:34249.482/0001-30, com sede na Avenida Elmo Se§o, n'o'l303, Cia ll, CEP:

43.700-OOO, simões Filho - BA, representada neste ato pela sra. Elinádia Alv_e_s de

souza, brasileira, 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

ãndereço proÍssional acima citado, aqui denominada CONTRATADA, resolvem

firmar o presente termo aditivo, conforme o constante no Processo Administrativo
N."1762i2017, consoante com a legislação pertinente, e as cláusulas abaixo

transcritas e pactuadas.

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO DO CONTRATO.

constitui objeto do presente instrl l:r"tento, a prestação de serviços de Iocação de

caminhões'pipas para atendêr as necessidades da Prefeitura Municipal de são

Francisco dó óonaà, conforme proposta de preços da contratada e termo de referência'

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO DO TERMO ADITIVO'

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

acrésiimo legal de 1pg82352% âo contrato original na importância de R$ 40'200,00

(quarenta m-il e duzentos reais), elevando à valor global do contrato p.ala R$

à.OSS.OOO,OO (dois milhóes e cinquenta e cinco reais), conforme a previsão no

Art.65, §'1 "da Lei N.o8.666/93.

Perman
aditado colidam com as alterações contidas no presente instrumento.

êncla, s/í., CênÍo - Sào Franclsco do Conde/BA' CEP: € 90G000

Oepartamênto de Contrâtos ê Convênios
Têlef on€: (7 1) 3651 40í7/8053
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DO CE{BE
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICiPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo

Adiiivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que o

subscrevem, para que produza seus regulares efeitos.

São Francisco do Conde, 12 d o de 2017.

EVANDRO SA A EIDA
PR o

PELO CONTRATANTE:

PELO CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:
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Prâç3 d6 Indepândânciâ, sh., Conúo - Sáo Frsnclsco do Cond../BA, CEP: €.800-000
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Prefe itura Municipal de São Francisco do Conde
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Gêslor - Evandro Sanlos Almoldâ / Socr6lÉrlo - Govomo / Edltor - A§s. d€ ComunlcaçÉo

Prefeitu ra Municipal de
São Francisco do Conde publica:

. 1o Termo Aditivo ao Gontrato N.oO33/2018 - Sr. Octávio José da Silva'

. 1o Termo Aditivo ao contrato N.o04212017 - sr. Juraci Ferreira de Jesus.

r 3o Termo Aditlvo ao contrato N.oo79/2016 - Empresa: A & N Comercial

Ltda - Me.
. Termo de cessão de uso Precário N.o0oz20í8 - sr. Marcos Antonio

Silva de Andrade Junior,

-t

BffiAH HHGIA
ÃITT{IHO IÊIÀLTDÀilE

lmprêlmâ tá leal.

Ld aiigB.qj6'túdô úmrp$ $ÉÉ!Ls
etn€.nosru -tsE1llo{õ@lsrq qjêr
g!6tÂúiêJa malíüÊn6trúÉÉ:
À tmgÉÍts8 oficlal cunqe E§gPEPÉI

lrnprersa Ofbtftl
E @üddÂdÊ ÍP8'Í

[szda asá:lo.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D4LJ3D3UEJNOLV2ZQEKXB

\fi;r:'j\ri.i:-!ni !i:i :i.'i :'ili:::i:],":-

a tl

t

.t



r({

ão Francisco do Conde 3ídêM
15 - Ano

ôuartE-íelra
alo de 2017
v. N' 1ô47Diári

níu
o ôficial do
NtclPlo S

1" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.oO79/20'16, celebradÔ eNTE O MUNICIPIO DE

SÃO FRANCISCO DO CONDE e a EM PRESAA&NCOMERCIAL LTDA. ME, PREGÃO

PRESENCIAL N."029/2016. Do crç.!;to do Contrato: Constitui objeto do Prêsêntê

instrumento, a Prestação de seNiços dê locação de cam inhões Pipas Para atender as

necessidades da Prefàitura MuniciPal de São Franc sco do Conds, conform e proPosta dê

preços da contra tada e termo de referência' Constitui objeto deste

insúumento, a alteração do valor original do
Do Obleto do AditlYo:
contrato com acrésclmo legal de I ,9952352%

ao contrato origlnal na imPo rtância de R$40'200'OO (quarenta mite duzentos reais),

elevando o valor
cinco reals), co

Orcamentária:

global do contato para R$2.055 .ooo,Óo (dois mi lhões 6 cinquenta e

nforme a Prev isão no Art.65, §1'da Lei N."8.666/93 Da Dota

Asslnado em 12105120 í7 - Evandro Almeida
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Modalidade de Licitação:
PREGÃO PRESENCIAL

Número:
N."029/2016.

PUBLICADO EM:
__or-/§g
[,1at

CONTRATO DE FORNEGIMENTO QUE ENTRE SI

õeleeRAM o MUNIclPlo DE sÃo FRANclsco 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 Pl?ça da lndependência s/n.o, na cidade de são Francisco do conde - BA, inscrito no

Cttp.l sob n."t á. aSO. AZSIôOO í -96, neste ato representado por seu prefeito, Sr. Evandro Santos

Ãimeiaa, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o n."083'390.075-72, portador

do RG sob o n.;075.518 S§PiBA, tendo endereço oÍicial o mesmo da Prefeitura, com

úterveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE GEsTÃo ADMINISTRATIVA, neste ato

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

sob o n."058.305.165-00. Portador do RG n.o1044366-54, 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 emrresa A & N COMERCIAL LTDA ' ME, pessoa jurídica de

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

n."tsoà, Cia li, cEp: 43,700-000, Simões Filho - BA, representada neste ato pela Sra. Elinádia

Àtr"" á" Souza, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF sob o n.0468.604.875-34,

portrOoi do RG n.oO2.4í4.BSO-45, expedida pela SSP/BA, resilçIle 1lgTiciliado no endereço

profissional acima citado, doravante denominado apenãs CoNTRATADA, resolvem flrmar o

presente contrato, conÍorme o constante no Processo Administrativo N."229512016' consoante

com a legislação pertinento, e as ciáusulas abaixo transcritas e pactuadas'

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

constitui objeto do presente instrumento, a prestação de serviços de locação de caminhões
pipas para atendei as necessidades da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde,

conforme proposta de preços da contratada e termo de referência.

pARÁG RAFO útltCO - Passam a integrar este instrumento o Edital de Pregão Presencial
N..029/2016, e seus anexos, a Proposta de Preços da empresa vencedora que seryiram de base

para a Licitação, independentemente de transcrição

cúUSULA SEGUNDA - UGÊNCIA

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

concordância da CONTRAT,ÂDA, nas rnesmas condições contratuais.

cúUSULA TERCEIRA- DO PREÇO

o valor do presente instrumento é de R$2.0í4.800,00 (dois milhóes, quatorze mil e oitocentos
reais), que a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor da Íatura sobre o montante

fornecido pela CONTRATADA.

Pregão Prê6enclal N."029/20í6 - SEGAo
Praçâ da Independêncla, s/n,', Cenúo - São FÍanclsco do Conde/BA, Cap:4:3.900.000

Departamênto dê Conkalos e Convênlos
Telofone: (71) 365í.80'r7,/ 8053
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As despesas para o pagamento deste contrato correrao

Orçamentária descrito a seguir:

por conta dos recursos da Dotação

Referência;
O fornecimento/serviço objeto deste contrato não pode sofrer solução ntinuidade

durante todo o Paza da sua vtg ência, devendo ser executados P regados da

CONTRATADA, sob a inteir:r responsabilidade funcional e opeÍacio mediante

' 
PARAGRAFO útttCO - Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com

materiatdeconsumo,salários,encargossociais,prêVidenciáriosetrabalhistasdetodoo
. pessoal da coNTRATÀbã .à.o " t"rbém transporte de qualquer nature73, materiais

ãrpúrao., inclusive terram"Ãta.,- ut"ns Ílios e equipamentos utjlizados, administração, impostos,

ürã., ã.orrrunto, e qu"i"queioütror custos que, djreta ou indiretamente, se relacionem com o

fíel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações'

CLÁUSULA QUARTA - DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

ospagamentosdevidosàGoNTRATADASeTãoefetuadosatravésdeordembancáriaoucrédito
em conta corrente, no pr"ro nào.rperior a 30 (trinta) dias' contados da data de vêrificação do

adimplemento do objeto licitado.

PARÁGRÂFO pRlMElRo - Em havendo atguma pendência impeditiva do pagamento' o prazo

Ruirá a partir da sua regularização por parte da CONTRATADA'

PARAGRAFoSEGUNDo-Aatualizaçãomonetáriadospagamentosdevidospela
Admtnistração, em caso oe mora, será ialculáda considerando a data do vencimento da obígação

u ào .", efêtivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore'

CLÁUSULASEXTA-MANUTENÇÃoDAScoNDIÇoEsPRoPoSTAREAJUSTAMENToE
REMSÃO

ospreçosserãoÍixosenãohaveráreajustamentosnoprazode0íano,acontardaapresentação
d, ;;;i;;t" J; preços. caso haja inieresse rla lrroÍrogaÇão do presente contrato' os preços

poAãra'o ser reajustaâos mm base no índice IPC - Fipe'

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

visarrecomporopreçoquesetornouinsuflciente,instruídocomadocumentaçãoquecomproveo
desequitÍbrio econômico-finaniàii" i" àã,rtrát", devendo ser instaurada pela própria administração

quando colimar recompor o preço que se tornou excesslvo'

CLAUSULA SÉTIMA. OBRIGAçOES DA CONTRATADA

ACoNTRATADA,a|émdasdeterminaçõescontidasnoanexoldoinstrumentoconvocatórioe
daquelas decorrentes de Lei, obriga-se a:

a) Executar o fornecimento/servi
recomendações efetuadas P

Ço objeto deste contrato de acordo com as especiÍicações ou

ér, coHrnaraNTE, em conformidade com o Termo de

Píêdão PÍeEenclal N.Ô029/20í6 ' SEGAO

cü. i7n.;, cenuo - sao Franclsco do condeJBA'

Osoâítamento de Coôkatos e Convênlog
TelêÍonêr (71) 3651'80'Í7 / 8053

Praça da In ndên

0033.90.392.07404.04 0í33.90.392.028
0233.90.39b.ull06.30

S

b)

Jai xeii'a 2

Cop:41.9
R4-

iE@§.nH



\rlt
,e,

@
srõ"ffiffimgo c&.lEE

â,ilc Scisa
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO FRANCISCO DO CONDE -- :,A 2i7;1

vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa CONTRATADA' sobre os

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

CoNTRATANTE,atendendoprontamenteàSobservaçõeseexigênciasquelheforem
solicitadas;

d) Comunical a CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do

fornecimento/serviço;
e)Arcarcomtodoequalquerdanoou.prejuízodequalquernaturezacausadoa'ooNTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia

própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade;

f) iVtanter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Iicitação;

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

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

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

Íornecimento/serviço Prestado:
h) pagar os salários é encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do

peisoal designado para exêcução do fornecÍmento/serviço ora contratado, inclusive

indenizações 
- 

deconentes de acidentes de trabalho, demissões, vales transporte,

obrigandô-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhista e .previdenciária,
senão-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas

obrigações ou transferi-las parâ a CONTR-ATANTE;
i) AdiÀpúr o Íornecimento/serviço objeto do presente contrato no prazo e nas especificações

e quantidades constantes no lnstrumento convocatório, visando à perfeita execução deste

contrato;
j) Cumprir todas as exigências e obrigações do Termo de Referência'
pi E vedada a sub-coákatação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com
" outrem, a cessão ou transfêrência total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou

incorporação da CoNTRATADA, não se responsabilizando a CoNTRATANTE por

nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
l) A GONTRATADA flcará obrigâda a aceitar, nas mesmas condições contratuais,

acréscimos ou supressões qu" ú flz"r"m no objeto, de alé 25% (vinte e cinco por cento)

do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista no art. 65 §1o da Lei N.o8.666/93 e

posteriores alterações.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÔES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrig-açc,cs contidas neste contrato por determÍnação legal, obriga-

se a:

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

dentro das normas e condições estabelecidas em Contrato;

Realizar o pagamento pela execução do contrato, atestando a nota flscal pondente à

execução do fomecimento/serviço por intermédio do gestor;
mentos nac) Proceder à publicaçâ o resumida do instrumento de contrato e de s

b)

imprensa oficial, condição indispensável

cLÁusuLA NoNA - REGIME DE ExEcuÇÃo

para sua validade e eflcácia

resente instrumento indireto por preçoO Regime de Execução do P

e

Praça dã Indêpêndêncla, s
Pregá g/20í 6 . SEGAD

Íânclsêo do Condo/BÁ,
to de Contratos e ConvênlosDe

Têlêíoôe: (7í) 3651-8017,/ 8053

Cêp:4i1.90G 00
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A inexecuçã0, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisã0,
contratuais e as previstas na Lei N.o8.666/93 e posteriores alterações
determinad
atualizada.

a por ato unilateral e escrita do Cont nte nos casos enum

ici x: ''ac o

cLÁusuLA DÉctMA - FtSCAL|ZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

competirá a CoNTRÂTANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando

esclarecido que a ação ou omissã0, total ou parcial, da fiscalização da CoNTRATANTE não

eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato'

pARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento do objeto se dará segundo a Lei N.o8.666/93 e

altêrações posteriores, sendo certo que, esgotado o pnzo de y9n-clngtg do recebimento
provisbrio sem qualquer manifestação do órgáo ou entidade CONTRATANTE, considerar-se-á

definitjvamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo

justiÍicativa escÍita fundamentada.

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

ficará responsável pelo acompanhamento e gestão da execução do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES

Sem prejuÍzo da catacleiT:.ção dos ilÍcÍtos administrativos previstos na Lei N.o8.666/93, com as

cominações inei.entes, a inexecução contratual, incluslve por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I- 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento
total da obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar
o reÍorço da caução, sc houver, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua

convocação;
ll - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, ate o trigésimo dia de atraso, sobre o valor

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

não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa a que se refere este item não impede que a AdministraÇão
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

PARÁGRAFO SEGUNOO - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será
descontada da garantia do contratado faltoso, sendo certo que, se O Seu valor exceder ao da
garantia prestada - quando exigida, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua

diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou,

aínda, se for o caso, cobrada judicialmente. Caso não tenha sido exigida garantia, à Administração
se reserya o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de
qualquer multa porventura imposta.

PARÁGRÂFO TERCEIRO - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o
seu pagamento não eximirá o GONTRATADO da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infraçóes cometidas.

cLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA . RÊSL}ISÃO

s conseqüências
cisão poderá ser

Lei N."8.666/93

ia
Jiaa

Pregão P o029/2016. SEGAD
Práça da lndep€ndêncla, s/n.o Sâo Frânclsco do Conde./BA, Cap

6nto de Contratos ê Convênl03
0

De
êleíone: (7í) 3651-8017 / 8053

4

@'.
J
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.!E, ESTADO DA BAHIA-pnÉ'ríiuna úÚHtctpnr- DE sÃo FR-ANclsco Do coNDE

Fer nê il tc

çÃn FRlMlsfo
MMNE

cúusuLA DÉclMA TERcEIRA - vlNcuLAÇÃo Ao INSTRUMENTo coNVocAToRlo

lntegraopresentecontrato,comoseneteestivess^emtranscritas,ascláusulasecondições
estabelecidas no pro."."o 

-li"itãiJrio 
r"t"riao no preâmbulo destê instrumento, no instrumento

convocatório e seus ânexos e Áa íroposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitaÇão'

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA_ DO FORO

AsparteselegemoForodaCidadedeSãoFranciscodoConde.EstadodaBahia,que
pil,irl""Lra soire qualquer ortrã,-por rài" privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas

orÍundas do Presente contratc.

E,porestaremassimjustoseeontratados,firmamopresentecontratoem05(cinco)viasdeigual
iuo,. 

" 
tor* na preseáça das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme,

Francisco do Conde, 22 de iulho de 2016.

EVANDRO S SA MEIDA
MUNICIPIO DE S cl O DO CONDE

coN N

ENATO COSTA ROSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

INTERVENIENTE

ELIN IA AL S DE SOUZA
A & N COMERCIAL LTDA. ME

CONTRATADA

s

iia

TESTEMUNHAS:

P N.o

ar_8) t
s-. ... Júl a .o

Presi ., Prêsencial N,'029/20 SEGÂD
dénclâ, sln.', Cêntro - São FÍan co do Conde/BA, Cep: 43.900.000

Depaíamento de Contaatos e Convénlos
Tslefone: (7í) 365í-80'17 / 80s3

5

CPF N.' 6,

Praçá dã Indêpên
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Diârto Oficial do
N'!UNTGíPTO

c oconde. I o rÊmse or o
ê en enosi

Prefeitura lMunicipal de São Francisco do Conde

P refe itu ra Municipal de
São Francisco do Conde publica:

Contrato N."076/2016 - Chamada Pública N.o001/2016 - Empresa:
Associação de Produtores Rurais do Caipe de Cima.

Contrato N."079/20'16 - Pregão Presencial N,0029/2016 - Empresa: A
& N Comercial Ltda - Me.

a

Esse município hrn
lmprenm Oficial.

&Lei extge que todo gestor
puhllgue seus Etos no seu reículo

oficiêl para qué a poPUIaçâo táha
acem.e sua gcstàoseJa

kangparente e ctaÍ8,
A tmprensa oflcEÍ crlada atr€vés

de L€i, cumpíe e.sse pÊpel.

G+sÉo Trarspareote scorsci§n§3 lirrya

§

Imprensa Oflcial
do Município.

Ggslor - EvandÍo Santos Alrôsida / SêcrêtáÍjo _ Govêmo / Ednor_ Ass. dê Comunlcaçâo

cERTIFIcAÇÃo DIGITAL: GNNVNORGLRgJHOENE3TEJG

,,--
',; r ]' i4' '::



,'niátto OfLcial do
MUNICIPTO São Francisco do Conde

seg unda-fel16
1 de Agosto dê 2016
3-AnolV- N0 1246

CONTRATO N."079/2016, celebrado entre o MUN ICIPIO DE SÂO FRANCISCO DO CONDE E A

empresa A & N COMERCIAL LTDA' ME. ModaÍidade de Licitacão:
titui objeto do presente inst

PREGÃO PRESENCIAL

N.0029/2016. Do Obieto do Contrato: Cons rumento, a Prestação de

s e rviços de locaçáo de caminhões pipas para atender as necêssidadês da Prêfeitura

Munlc ipal dê sáo Francisco do Condê, conforme Proposta de Preços d a contratada e termo de

rôfêrência. Do Valor: O valor do prâsêntê instrum6nto é de R$2.014. 800,00 (dols milhões,

quatorze mil e oitocentos reals), que a CONTRATANTE Pagará à CONTRATADA o valor da

tura sobre o montante fornecido Pela CONTRATADA. Da Viqência: O prazo de vigência do

contrato, a contar da data da sua ass inatura, será de 12 (doze) meses' podendo ser Prorrogado

nos teTmos da legislação vigente, a cr;t' no da CONTRATANTE e concordância da CONTRÂTADA,

nas mesmas condlções contratuais Dota Or entária

.E-ELEM E EON+Ê,

04.04 ?.07 4 33.90.39 00

05.35 2.028 33.90.39 01

Ub. JU 6.0í 1 33.90.39 n

Assinado 2210712016 - Evandro Almeida - Prefeito

CERTIFTCAÇÀO DIGITAL: GNNVNORGLR9JHOENE3TEJG

Esta edição encontra-se no slte: www.saoÍranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor cêftificado ICP-BRASIL

\ t-

EINI J DE;!:.'
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À
FREFEIT RA MUNI CIPAL DE sÃo FRANclsc-o D CONDE

ISSÀO PE RMANENTE DE LICITAçAOtt.:u
I\4ODA
PREG

PROPOSTA REFO IVIULADA

Prezados nhor-es

N ERCI L AM Pessoa JuÍídica cie Direito rivado, estabelecida à Av Elmo Serejc Farias'

ne 1303, a ll, c,E.P. 43.700-0OO, Simões tilho/Bãhia, Tel fax t/1 ) 3296-0418, inscrita no C N'P J (M'F )

sob o n! 4.249.48210007'30, atendenCo ê convocação ve iculada pa ra o Processo Licitatório indicado

peio: P A RE5 IA 01 Vem através doiPresente, Po r seu Representante Legal abaixo

assinado, ubmeter à aPreciação de V'sa, a 5ua DE PREçO s, declarando qüe temos Pleno

conhecim nto das condiçõÊs em que se realiza iços, e concordamos com a totalidade das

instruçôe e critérios de qualificação definidos no mals Anexos em referência

d
d

PRoPOSTA
rão os sêTv

Edital e Le

or; fioeoruenrr:
úzÃo Socre'.: A&N comercia

sEor: simões rilho - gl

d.n.p.:., :ç.2+s qazioool-lo

i LTDA - I'1E

02) ROPOSTA DE PREçO - LANCE INICIÂL

so lance iniclal e denomlnado de valor Global

il e Oitocentos reais)

03) RÂZO DE WGÊNCIA DO CONTRATO:

Êzo de vigência seá de 12 mÊses, respe itadâ

de R$ 2.014:8OO,0O (Dois mllhões e Quatoze

a vigência Co respectivo credito orçamentárlo

de 30 Frinê) dias, em conformtdade com as

ntaÇão da Nota FiscayFatura, devidamente

CONFco
E

ORIG AL
a Silva

nC o admitida sua pronogação nos termcs das llei

04) UALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGÀL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURÁ DO

STRUMENTO CONTRÂTUAL.

OME: Elinádia Alves de Souza

RGO: Sócia Administlativa

P,F.: 468.604.875-34

02.414.850-45

0s) NDIçõES DE PAGAMENTO:

p

anco
ência

onta Corrente: 30.209{

pagamentos serão efetuados no orêzo

ndições pÍevistas no Edital, nediante
máxmp

apreJe

I

I

testada, emiuda em nome da contrêtante'

ADOS BANCÁRIOSI
BR-ADESCO

3563

V

A&N CO ERCIAL ÍDA ME

34 .t49.4a2/o
av, Eloo serrloce Fa.i.s. nr 1303

C-LP.43 rOGOOO ' Í€leí
rÂ ll. Slôõe5 Filho/8ahiâ

Í71)3296-0418

N U IV]ERo
No 029i 2016

otoaoe or ltCIT
OP RESENCIAL

06)

E-n,. l: s.n-em2rêêndi eo!0

- SEGÁO

'a-.:§
----'t-'

a



<(t

"' lf.,:f.tJlfi:itt T:::JlTf1s"""nt') dias' contados da abertura dos enveropes de

preços.

O8) DECLÂRAçóES - Dêclaramos que:

a)Aproposraapr€s€ni=.^,:l:,1T[1""r;J"T.HTTl:;i:fi fiffi ;:#.:-ffi :i]:i
ME, e o conteúdo nao IoÍ'

discutido ou recebido de O"L*t o'oo participante potenclal ou de fato do processo

í.i*oià.om mencionado' por qualquer meio ou qualquer pessoa;

b) A intenÉo de aPresentaÍ a proposE elaborada não foi informada' diçrutjda ou receblda de

qualqueí outro partlclpante *"ttãf "t Ot futo do Processo lícttatório acima mencionado'

por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não atentou, por qualquer melo ou qualquer pessoa' influir na decisão de qualquer

outro participante potencial ou o" à1à Oo Piegão Presenclal no 029/2016 quanto a particjpar

ou não da reÍerida UcitrôÉoj

d) Que o conteúdo da propo!:a êpresenGoa não será' de todo. ou.em paíte' diiefd ou

indiretamente, comunicado " 
o'átoo cor qualquer out'o participante potenclal ou de Fato

do processo licjbtório acima ,.ni"nroo, antes da adjudiczÉo do objeto da referida

licltaÉo;

e) Que o conteÚdo da prgpo$ê apresentada não foi' :o t":o. ou em pa-Le' direta cu

indireEmente, informado, orscutiãt" ou recebido de Qualquer Integrante do orgão licitante

o

antes oa aberhi? oficial dês Propcstas;

Qle está plenamente cjente- do,teor e da

Eoderes e inÍormações para firma-la'

e) Que Disponibilizamos os Veículos / equipamentos / pessoal necessários para a realização dos

extensão dest" declaração e que detém plenos

serviços

h) Que l'lanteremos

gestão 14uniciPal

Ponto de Apo;c para fins de atendirnento dos Servlços solidfados pela

São Francisco üo Conde/Behia, 08 de Julho de 2016'

Hir-.i,- &la,.sc,..,
AdN COr,,tÊ8CtA( LrgA M

ELINÃOtA ALVÉS OE SOUZA
(séci. ÂdÍiini.Édo.6)

CONFE E

AL
v

frsirva
A&N CCMERC;AL LTDA ME

34.2ca 482laoo7'3a i,:-
Âv. EI6o 5eÍrio de Farl.!, Ôt 130! 'oÀ lr'slmões Fllho/Eahrr

C-8.P. 43.700-0@_ Íer.Íát: (71) 329õ_0418

r€en d iá.ntotg hotn.il ( om

co

- SEGAD

qr
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.pff".*"-""

tem

01

PLANILHA DE PREÇOS E

CAMI H o Étpn e.oooL:

Cami hão PIPA com no máximo 10 anos de

fa b ric
pado com tanque com

ca pac de mÍnima de 8 ooOL, bomba de sucção e

lasoe o, mangueiras Pa ra até 3O Ní de alcance

QUANÍITATIVOS

CONF
GO

o

o e uso; Equi

Va lor Anual R$

964.800,00

87.s00,00 1.050.000,00

RS

2.014,800,00

Mar Modelo: MERCE DES BENZ ATRON 1719

2015 015.
PIPA 15.0001:

PIPA com no máxlmo 10 anos de

Equipado com tdnque com

a

e uso; 00,0017 .5

c2 capac dade mínima de 15.ooOL, bomba de sucção e 05

ão, mangueiras oa ra até 30 M de alcance'
as0er5
V" raJ/Modelo: MERCE DES BENZ ATEGO 2426

2Or4fuot|

(Do5 Ínilhõe5 e Quntorze mil e Oitocentos reals)

VALIDADÉ DA PROPoSTA: 
a critério da administÍação lvlunicipal, conforme Lei 866/43)

50 Dias (Podsndo ser ProÍrogaoo
,..,: ,: , ,,

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

ftwaffi-& sQ.r
u LINÁDIA A!VEgDE SOUZÁ

(Sócir A3o'ÍiÚádo")

I'OTAL

e,

v

A&N COMERcTALiLTDA ME

34.249.482/0q01'30 Éi9-,.:
nr úol- ctÀ - Simae

c,É-P.43.r0Goco - ÍêlêÍu: t71) 3296_04r8

valor Mês R$
Valor Unit. RSquant.

Descri o

80,400,0013.400,00UO

Fe.to5@hotmàil'ccm

l9l AL
ilva

çã

Cami

CAMI H

fabric



a,

PelapresenteordemdeServiçoficaaemprel.A&NcoMERcIALLTDA.
ME"r'autorizada a iniciar os seruiços de locação de caminhões pipas, para

àiãn6"1. as necessidades da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde,

ionforr" Contrato no 07912016, através do Pregão Presencial no 029120L6,

Prefeitura l4unicipal de São Francisco do Conde

ESTADO DA BAHIA

c.G.c,(N4.F,) 13.830,823/0001-e6

Praça da Independência, s/n - CEP 43'900-000

oRDEM DE SERVrÇO N',001/2016

São Francisco do Conde, 01 de agosto de 2016'

Renat
fêtàr.t,inir ,lSecretànooe

P*itítu'Ftul de SIC

INa

ê 7-
NATO COSTA ROSA

Secretário de Gestão Administrativa



POSTILAMENTO DE DOTA Ão OR AMENTARIA
No4

ocONT RATO No0 7912016

rorraffi#*aueffi
Dimbct

MàL:1688
Degt9 Mm'

BStB,",'ál ffi'xt"_,J ;il Àtf,'f 
IS c o D o c oN'D E

:$T"3:,'Ts;r:â1,"ü?'"

lur,[H-]:*:Éât#q'j#

;. 1

A
A

abaixo

A s e c re tá r a d a F azend a:. 
:j:: I T:"'.x'iÍ'#:1 JJ,.[l j,:!ji T 

j 
-*^ :{j, 

::
áond", devidamente autc ^- ^tr R Ro da Lei 8.666/93 e atendendo o

ã"""ã''" de2017' com base no Art oc s'i'^""""^tôecr"toorçamentáriono

"." 
oã, ",* ., f I yT' :I;',[ jJÍÍli 

?, ;i;ff '.1: ilãã io, ." ráu,"0 o :: "
122812019 - QDD 2020' re

de iulho de 2016' tto"tn'i""ntãl-Crautur' Quarta' cula dotaçáo orçamentária

passa a ser

FONTE

NIDADE ORçA M eruTÁRtn PROJ/ATIVIDADE ELEMENTO

U 33.90.39

33.90.39

33.90.39

33.90.39

33.90.39

33.90.39

0o142

4.04. SEGAD0

0

207 4

2028

6011

2t70
6276

6207

01

02

02./74

o2l14
00

05 34 - SEDUC

06.30 - SESAU

6.30 - SESAU

06 30 - SÉSAU

31 31 . SEDESE

O presente apostilamento vigora a partir da presente data

São Francisco do Conde' 01 de Julho de2020

Maria Nata Louren o da Silva
e OrçamentoSecretária da Fazend



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Praça da Independência - Região Metropolirana - CNpJ: I 3.g30.g23l0001 _96

São Francisco do Conde (Bahia)-CEp: 43.900_000

FOLHA DE INFOR]I{A o
PROCESSO 04047t2020
INTERESSADO AeNComercialLTDA
ASSLNTO P ento

Prezado Senhor.

O presente processo contém 5l folhas
CONSIDERANDO:

0t.LIQUIDAÇÂq n
Gestor do conlralo q

'1946/2020; 02.Nota Fkcal atest,
ue os serviços loram presíados n

'ada pelo Secretario e pelo
9l; 03. Parecer n"199/2016

RESTAND O ANEXAR OS APOSTILAMENTO DE 1% 03.

FLINDO SESAU

ROBSON R HA
G

Para conhecimento e ovidencias, em !: / i) /2020


