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ESTADO DA BAHIA
;;;Êíiuil útiiiicrpnu oe sÃo pnaHctsco Do coNDE

Orçan]entárra descrilo a segulr

UNIDADE: PROJETO/ATI VIDADE: i ELEMEN TO DESPESA:

04.04
05.35
06.30

N
PARÁGRAFO ÚrutcO - Nos preços previstos neste contra-lo-estão incluídos todos os custos com

material de consumo, satarios l ' enãrgos sociais' previdenciáÍios e trabalhistas de todo o

pessoar da GoNTRATADA, ;;;;"i;;úáÃ irunrport" Je quarquer naturcza' .materiais

empregados, incÍusive Íerrame;E;' ;i;ntiiiot t tq''p"entos utilizados' administração' impostos'

taxas, emolumen,oa " 
o'"'tq '"'-J't'àt "u"tot 

qLle' direta ou indiÍetamente' se relacionem com o

iá.rÀpr-"". pela CONTRATADA das obrigaçôes'

CLAUSULA QUARTA - DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da DotaÇão

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

ospagamentosdevidosàcoNTRATADAserãoefetuad.osatravésdeordembancáriaoucrédito
en] conta corÍenre, no pÍazo #;õ;; ã-eó-ttrinul oias, cãniaoos da data de verificaÇão do

adimolemento do objeto licitado'

PARÁGRAFo PRIMEIRO'Em havendo alguma p-endênoa impeditiva do pagamento' o prazo

;l;;à;;;;i.;. tua regutarização por parte da coNTRATADA

PARAGRAFO SÉGUNDO ' A atualizaÇão monetária dos pagamentos devidos pela

AdnrrnislraÇâo, em caso dt -o""'"'á i'lculada considera'nào a data'dõ vencimento da obrigação

e co seu eÍetlvo pagarnentt d;";"tl';;i' "á'itçao 
do INPC do IBGE pro rata tempore

cLÁusuLA sExrA - MANUTENçÀ. DAS coNDrçôES pRoposrA REAJUSTAMENT. E

REVISÃO

Os orecos serão fixos e não haverá reajustamentos no e\a-'! do 01 ano' a conlat da apresentaÇão

À. ôr^ôôslâ .je DÍecos. Caso haja interesse na prorrogação do presente contralo' os preços

áão'"ilã?: 'ããi'-l'ãáo' "à' 
u"e no 'ndice rPC - Fipe'

PARAGRAFO ÚNtCO - A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando

visa'recompor o preço que ';ã;;; 
iã"i[i"ntá' instruído com a cocumentação que comprove o

desequiríbrio econômico-íinan'c;J:: ;;i;i; ãá91"".i"itti'-'àJ" ptr' piópria adrninistraÇáo

ãJãnàá 
"orln,.u. 

recompor o preço que se tornou excessrvo'

CLÁUSULA SETIMA - OBRIGAçÓES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinaçÕes con

daquelas decorrentes de Lei' obriga-se a:

a) Executar o Íorneomento/serviço objeto-d€
"' -á".*a,táes 

efetuadas Pela coNTR

Refêrênciai nlrato não Pode sofrer solução ntinuidade

b) O fornecime nto/serviço objeto Ceste co

durante lodo
CONÍRATAD A, sob a inleira Íesponsa

o pÍazo da sua vigência'
bill

devendo ser executados P

dade funcional e operacio

regados da
mediante

tidas no anexo ldo instrumento convocatÓno e

ste contrato de acordo com as êsoeciflcaÇóes ou

iYÀütÊl'";-ionÍormidade com o rermo de

FONTÉ:
0033,90,392.07 4
0133.90.392 028 0233.90.396.011
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fornecimento/serviço ;

e) Arcar com todo e qualquer

CONTRATANTE e terceiros'

a) Fornecer a CoNTRATADA os elen.]entos indispensáveis ao cumprimento do contrato,

dentro das normas e condiçõe s estabelecidas em Contrato;

b) Realizar o Paganrenlo Pela execução do contrato, ateslando a nota fiscal pondente à

execuÇ ão do fornecimento/serv iço por intermedio do gestor;
tÍtentos na

c) Proced er à públicáção resumida do instrumento de contratoedes
rm p ren sa oÍlctal, condição indisP ensável para sua validade e eflcácia,

CLÁUSULA NONA. REGIME DE EXECUçAO

O Regime de Execução do Presente instrumento indireto por PÍeço

vínculodesubordinaçâodostrabalhadorespaTacomaempresaCONTRATADA'sobreos
quais manterá estrito e exclusivo controle

c) ielar pela boa e completa execução do foín-ecimento/serviço contratado e.facilitar, poi

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

CONTRATANTE, atendendo prontamente às observaçÓes e exigências que lhe forem

solicitadas;
d) ó;; r;i;u; a coNTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do

dano ou prejuízo de qualquer natureza causado. 
.a

por sua culpa, ou em consequência de erros' imperícia

própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidadei

r) N4anter durante toda ,'"re.rçáo do contralo, em.. com palibÍlidade com as_ obrigaÇóes

assumrdas,todasascondiçÔesdehabilitaçãoequaliÍicaçãoexigidasnalicitação;
g) Efetuar pontuâlmênte o prian't"nto de todãs as taxas e impostos que incidam ou venham

a incidir sobre as suas ati;dades e/ou sobre a execuÇão do objeto.do presente. contrato'

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

íornecimento/serviço Prestado;
h) pagar os salários e 

"n""rgo;,o"iais 
devid-os pela sua condição de única empregadora do

pessoat designaoo paà"ãxecução do Íornecimento/serviço ora contratado, inclusive

indenizaÇóes decorrentãs de àcidentes de trabalho, demissóes, vales transporte,

oSrigando_se, ainoa, ao iiet iumprimento das legislações lrabalhista e .previcenciária,
sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas

obrigaÇÕes ou transfeÍi-las para a CONTP'ATANTE; 
^^^^^iri,i) Adrmplir o Íornecimento/selviço obleto do presente. conlrato no prazo e nas especificaÇÕes

equantidadesconstantesno,instrumentoconvocatório,visandoàperfeitaexecuÇãodeste
conirato I

j) ôumpnr todas as exigências e obrigações do Termo de Referência

!4 ã-"uo"o, . suu-coátrataçaã p,'ãl'i co ob1eto' a associação da CONTRATADA com

outrem, a cessão ou transfLrência total ou paicial do contrato' bem como a fusáo' cisão ou

incorporação da CONTRATADA, náo se responsabilizando a CONTRATANTE por

nenhum ôompromisso assumrdo por aquela com terceiros

l) A CONTRATADA f i;;;t ái'ió'ot a aceitar' 
. 
nas mesmas condiÇÕes contratuais'

acréscimos ou .rpres.ol! q,ã tã ri'"'"* no objeto' de alé 25oÂ (vinte e cinco- por cento)

do valor rnicial 
"trati.ad-o-áo'conliato, 

na Íorma prevista no art. ô5 §1o da Lei N 08 666/93 e

posteriores alteraçóes.

CLÁUSULA OITAVA. OBRIGAçOES DO CONTRATANTE

o coNTRATANTE, além das obrigações conticjas neste contralo por determinação legal, obriga'

Praçã da lndopândênda'
r.i..o"zãizo r o - sEono
ào FranclEco do Cond
oíirálos ê Convênlo!

Telêíone: (71) 365-Í'80'17 / 8053
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CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISÃO

A inexecução, total ou Parcial, do contrato ensel ará a sua rescisáo,

co ntratuais e as Previslas na Lei N.08.666/93 e Posleriores alteÍações
nos casos enum

'-IclÁusuLA DECIMA'FlscALlzAçÃo Do coNTRATo E REcEBIMENTo Do oBJETo L

CompetiráaCONTRATANTEprocederaoacompanhamentodaexecu$odocontrato'ficando
esclarectdo que a aÇão ou oniittãà' total ou parcial' da fiscalização da CoNTRATANTE não

;;;i.ã; COilf nnf ÁOA de total responsabilidade na execução do contrato

PARÁGRAFO PRllvlElRo ' O recebimento do objeto se dará segundo a. Lei N o-8 666/93 e

alleraçÕes posteriores, senoo certá que' esgotado o.grazo de vincimento do recebimento

provrsórro sem qualquer ,r",t".i,ia"'ãã oióão o' entdade CoNTRATANTE' considerar-se-á

deíinitrvamente acerto pera nàr.irtr"ia" J ouleto contratuar, para todos os efeitos, salvo

justiíicativa escrita íundamentada

'ARAGRAFo 
sEGUNDo. o secretário da pasta ou preposto formalmente indicado pelo mesmo

ficará responsável peto acompair-úÃánto e gestao da execuçáo do presenle contrato

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES

Semprejuizodacaacleizaçãodosi|icitosadministrativosprevistosnaLeiN,0S.666/93'comas
comrnaÇÕes rnerentes,, 'nt*"J'iãá 'ã"1'ãt'"r 

inclusi-v-e p* ãtà"o injustificado na execuçâo do

contrato sujeirar a coNTRÂããL a mutta de mora,. que será graduada de acordo com ã

;;;;;;"l-á ,;ir.açáo, obedecioos os sesuintes limites máximos:

I- 10% (dezpor cento) sÔbíe o valor deste contrato' em caso de descumprimento

total oa oonsaião' í;ja;;'nipóiese,cie-neqar-se a CoNTRATADA a eíetuar

o reforço o' âG" "tã'iã;'";' ;;;i'o de 10 (ãez) dias contados da data de sua

ll - ;|l#""[?J3'iu"'n1os por cento) ao dra'-até olngésimo dia de atraso' sobre o valor

" 
à, p'à" do foinecimento ou serviço não realizado;

lll - 0,7% (sete tá:;:l';)"cã;toi totr." o vator da parte do íornecimento ou seryrÇo

nao reatizadol 
-por 

cada dla subseqÚenle ao trigésimo'

PARÁGRAFoPRlMElRo.AmultaaquesereJereesteitemnáoimpedequeaAdministração
rescin,Ja unilateralmente " 

*"tt't"'" ãpiiã'",, demais sanÇóes preüstas na lei'

PARAGRAFO SEGUNDO ' A multa' aplicada após reqular processo administÍatrvo' será

descontaca da garantia oo à"tr.u"o""o ã'oto' '"noo "etã 
que ie o seu valor exceder ao da

sa.an, a p.eslad. - qrrnoo 
"l 

glo"lãie- oã r:" o:ll1:Í,,ifllHl:f ffi':*';:,t,,ff : :!1

:m:::í,j:íj:: :ã::::',ffi::',f"T:H1""'1i::Ê!ü.loâ""i'ãi"ã õ";;''tiá à no'ini't"çao

se .eserva o dire:lo cie o"*""rü|."J,I,àãr;;"i";; p"g"-"ntJãá'iJã' côHrnarnDA o valor de

q ua lqu er multa porventura imposta'

pARAGRAFo Te*g.,1-o*,,â,Jtfii çfifffJ.:: '::sJÍ,".iiffiã'i"J,'?::0"*'1u'f,:":
seu oaqamento não exlml

àá.ojt"ir". das iníraçóes cometicas'

s conseqÜências
cisão Poderá ser

Lêi N.'8.666/93
de terminada Por ato unilateral ee

16. SEGAD
sco do Conde/BA, CeP

Ê Convêni03

alualizada

PÍàça dã lndeP€ndén

scrita do co»ry)aÉ

.,/.12t//
ç, ".ao er eÉtíçi{rí 'nzstzo

",n. 
ú.',Poí,á': sa" r'"n"t

ôàDâúíreolo dâ Contíât05

1 
âeréíono: (71) 36s1'801 7 / 8053
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ct-Áusula DEcIMA TERcEIRA - vlNcuLAÇÃo Ao INSTRUMENTo cor'tvocetÓRto

lnleqra o presente contrato' como se nele estivessem transcritas' as cláusulas e condiÇões

estaterecidas no processo 
' 
tilioi't" '"i"'ii" 

-no 
preamuutá àásiá instrr''mento no instrumento

convocatório e seus anexos " 
#;;;;;r;;;licit-arie vencedor, apresentada na refenda licitaçao'

ct-Áusuu oÉctrue QUARTA - Do FoRo

_cr-
(ln Fq':.:iito- ú ic:::É

Eilâg?rRâ f,t[lâ,^' o' sÃo rRanctsco Do coNDE

As partes elegem o Foro da Cidade de Sáo Francisco do Conde
dirimir quaisquer dÚvidas

Estado da Bahia' que

prevalecerá sobre q ualq uer outro, por mais privilegiado que seja para

oriu nc as do Pres ente contrato

E. por estarem asstm I ustos e contralados, firnram o Presente contra to em 05 (cinco) vias de igual

teor e fornra na Presen ça das testemunhas que subscrevom dePois ce lido e achado coníormo

rancisco do Conde, 22 de julío de 2016'

EVANDRO s S MEIDA

MUNICIPIO DE SA NCI co oo corloe
coN NT

TESTEMUNHAS:

P

INTERVENIENTE

.\,

ELIN DIA ÀLV DÉ SOUZA

A & N COMERC IAL LTDA - ME

CONTRAÍADA

J

eNaro c
? 
t"ê?:3ir- 

I N I srRArrvA
SECREÍARIA M UNICIPAL D

ér-72

**

S

)

CPF N.' 6./

PÍàça da lníeP'ôdênc

/

ã:'{,',iiitlifi{ít'.".-iffi 
eíEra'cãp:'3eoo'ooo

5
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3.,; ;; MUNICIPIO- - .: \' ',. ,.-)/ --
':::3'. !-a-"

ce Êàdo

P refe itu ra Municipal de

São Franclsco doConde publica:

Contrato N.o076/2016 - Chamada Pública N'"001/2016 - Empresa:

Àssociaçao de Proclutores Rurais do Caipe de Cima'

ô;;i;"i; N."079/2016 'Pregão Presencial N'0029/2016 - Empresa: A

& N Comercial Ltda - Me.

ãEs* ãl-Errn icíPio ten-;

Êr':"apr+nsa Oficial.
A Ler ê^igê qtje r'ÍÔ gÉstc'í

pul..li,:luc scJ3 ;tos no scu '/eícu''o

c-i il Ê.lrJ q'- c.'. p\lPUl.Jt.ro tünl J
ac:sso c sua ;ustào sc;a

trol >Í).1Ícr':e e Çid'il'
;\ lrfrÊial rii Ojicial cÍiarla Strdvé'l

Çe Lii, Ç,: :l?Íe Ês'-'e Pdi}el.

GFltào Írân5tàÍente e con§c:a'"à litxDa'
-r=-,*'-

<i
-,

+#,-
t

Imprensa Oficlal
do MunícíPio-

Eyand,o Saí,r,:.s Almá,dâ / Sê.r.iáío _ GovÊrno / Édllor' As!' d€ Conluniceç
Ge 51,r.

áo

cERTIFICAÇÃO D,GITAL GNN VNORGLRgJHOÉNE3ÍEJG

fe dn eod oCCOSrF na Caoed SanUr IMtu arP e p
2a âãÂ!Se 3!



l,):;r'io t)llcial clo
'MUNICIPiO São Francisco do Conde

SeoundaJeiaâ
1 de Âoâ§-lo de 2o'16
3 ' Ana lV - No 1246

CONTRATO N."079/2016, celebrado entre o [4UNlClPlO DE SÃo FRANCISCO DO CONDE e a

enrpresa A & N COMÉRCIAL LTDA tvlE. Mo alidade de Icita ao PREGÃO PRESENCIAL

N."029i2016. Do Obieto do Contrato: Constilui objeto do presente instrumento, I prestaçáo de

serviços de locação de caminhões pipas para atendêr as necessidade s da Prefeltura

Municipal de São FÍancisco do Cond e, confoime proposta de prBços da contra tada e termo de

referência. Do Valor: O valor do cresente instrumento e de R$2.0í4'800,00 (dois mlíhóes,

quatoÍze mil e oitocentos reais), que

falurâ sobre o mcntante foÍnecido pela
a CONTRATANTE pagaÍá à CONTRATADA o valor da

CONTRATADA. DA ViqêNCiA: O prazo de vigência do

ntar da data da sua assinaturã, será de 12 (dozê) mêsês' podendo ser prorrogado
cc !'rtrato, a co
nos tern]os da legislaçáo vigente, a ciitério da CONTRATANTE e concoÍdâ ncia da cONTRATADA,

nas mesmâs condiçóes contratuais, Da D ão Or amentáÍia

UNIDADE PROJ ETO/ATIVIDAD E: ELEMENTO DESPESA

a4 .04
05 35
06 30

Assinado 22 iO7EA16 - Evandro Almeida - Prefeito

FONTE:
0033.90.392.07 4
0133.90.392.028
0233.90.396.01 1

crnttrtcaçÃo ototrAL: GNNVNoRGLRgJHOÉNE3ÍÊJG

Esta edição encontra-se no site: tYww'saofrancis codoconde ba.io org.br em servidoÍ csrtiÍ'icado ICP-BRASIL
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FRANCISC-O DO CONDE

E LICITAÇÀO

^

U§ J

Ê^*lun*s,xx.lE§,il,iá,'+?
DAOE D E LICITAÇÀO NUMERO

P O PRESENCIAL Nc 029/20 16

PROPOSTA REFORi'IULADA

i-iÊza:cs S

1

c M

n" rs0l,9i
5''o o r'! i

u ssln a:lr,
c!,r:',Êalrir

Ê il-,ú'Ê5

L TDA M PÊ::!a lur:Jicâ de Dirêi a P.ivêdl, esl2beiei'd

cãà veic,.:lada Par" o Pro

:d.P

a à av Elmo serÉlo Far

inscÍila no C.N'P'J' (M
ras,

F.)

ló. PR GAO Nq 029/2016
i,.ãri de V.5â , ê sua PROPOSTA DE PREços, declàr a,iCo que temôs Pleno

ÍeleÍ:r (71) 3296'C418,
cÊisc Licitã'rório indicedo

i É;ente, Por 5eU ReP resentente LeEal abaiiÚ

; com ô tclaliCaCe das

?i5 Ani:(os em refe tÉncla

e RS 2.0i4 8t'iÔ,00 (D''1is nljlhõÉs e Quôtoze

vigência do rêseeciivo crÉúitc oiçamentá''o'

nEsPorusÁvru PELA assINAÍuRÂ Do

182/0001-30. a
. tt, C.g.P. aa Z

R 5 c

!ubnrerer à a f''rec

e i to Cas condlções

e cr,iério5 de quali

Oü'OrrO,5;n^ões i

em que 5e

tendênJl a 
'onvc'aVirn atr:,e

iiho'/3?hia,

aÊalizarão 05 5erv'ç

iclús nc ECrlal e dem
ncação dÊiio

05, e cgncoidamo

v

ern confoÍr,;dzdê com os

iscàl I F -out a, devid?"ieFte

ir rrr(rÇõa:

., 'r r pleoPoNENTEttt'"rllo"t*i^i' 
À1rr coÉÉ:Lrar 'ÍDÀ' ilit

crEnE qrm-iÊi Frll,o - BA

á.i o.;., r..z..q..t-., c'i"lt'lo

oz) p,eoposrn DE PREÇo --LANCE 
ll.'."".r"oà"r., . o'-' 

N.=ro l,ntt inicial e dÉii'linato

rÍ r1 e Or::iei:ü5 rears)

"':T1:::J::.:J,'lli:1..:?j,t}1it:l;:,1:"'
cÉi,jl aCni t'da srlê Piii'uti','"
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07) pRÀzo DE VALIDADE oo t *oo?.t]lir. 

rsinla ) dias, coôEdos da aiÉrturz dns envelirrÊs de

A t esir,il ,t';'Ü-<13 iEfi veid?'Je (

og) orcLÁRÂÇóes - Declaranros que:

a) A tr'lÊüsta aiiisÊr]t?da foi er?Lr':'da de manÉi= iriipeidente peiâ Â''ll COI"IEROAL LTDA

vE e o,,,r. 1",1", 13.',*;;ji;';,:;!}fl :i"i:T',:';""i,j..I:ll;
drscu: 'i-i ou ---t;;''='c"o. 

.li:o ou qra'oLreÍ pÉs5'a;
lia,r?:i-,o 3cima m'nclin':il' Í

b) A inr?Fção de âprÉsentar a ei:'i:-r!'. er'b'-'iad-a 
^r:"^tl-l1lfili;"$;?:::r:'J:t:i"fl";

.\t?t.ú?t C,.r:.o pa4ic'rn-'.e ::r'EjCral cl u< rcrw uv P'-!---

:cl. q.,at':re'ír<; Í,u Ê-'r q'-'nrirÉ'!c:sll:

c) Que náo êr:'ii::, rrr',:i::':.i;:;;r:::#:.:::::1,il;i,13,11',1'.;",,':;Í'lI::
ô.-,tÍo )3rtr4ileÔLê t,':'r.Ér'aial !u ce I

cu não da feíÊ lJa Lrcitaç:oi

d) (:Je o :i,nie,:c-' í? i-:-^ 
.,I:,i.;'.,f 
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PLANILHA DE PREÇOS E OUANTITATIVOS

quant

05

Glor anual R
q

Descriçã oItem I

icAMlNH
L t â mr.5ã

Ão plPe S oool'
o PIPA com no máiimo 10 ;nos de

i 'a5,ic:cãc e !s'; EquiPacJo

ci :aPeciCade r-ri:rma de 8 00C1'-- 
tsnersà: nranBJeiràs Para até

r.là c:,'\lodelc' M E RCE DEs

com 1a nque corÍl

bon:ba de st,cçáo e

30 l\4 de alcance'

BENZ AÍRON 1719

06 13.400,00 80.400,00 964.800,00

17, i00,00
1.050.000,00

i 2015170:5 I

I

I

-'T
1

i

CAMINH Ão PtPA 15.oooL:
má!:imo 10 a1o5 de

nq!e comCaÍnr.l.ão P IPA com no

fa b.;c âcã o

caSlcril2d

8 7.500,00

C3

e uso; Equlpado com ra

" 
rnini.a d" 15'OOCL' bomba d

ueiras Para êIe lC N'l de a

1,,1ÉRCEDE5 EENZ AÍE

e s,iaçao e

lcanc?
a!r-rÉrsio, m

t\,1arcal,4cd

7011lz]ta.

ang

eic
GO 2426

RS

2. O 14. 8 00,0 0
ÍOÍAL

(CDs mrlhõ€! e Qu'tt'2e mil e Oito(ento5 rÊeitl

VALIDADE DA PROPOSTÁ: 
^ ^ -i cr iério da 3,lnrinistraçáo lviunicipal conforme l'ei 066i43)

aC D'as ÍPc-JÉndc ser Pir-roEaoo i'

São Francisco do ConÕe/a'3hia' OB de lulho de 2c16

sa-r X,í,í)- -

i;;::-:.;a,Jft?*lY
na,r,":,^^aVES Oe St.'-'Zo

:ij..','. li

A]:] COL'ÉRCiAL LiOÃ ME

:a t:i !3:/'i':"1I 30

^ ' '-,,;-:-'r I.'-'. rrf ii: ::

ÊCONFco
o

cV

t::;
:l

Gloí Mê§ RsRSValoÍ Unit

l-Gl AL
ilva

---\

,l



PiÊíiiiur'a Niünic;pãl de São Francisco do Conde

ÉsTADO DA BAHIA

c,G.C,(14,F.) 13.830,823/0001-96

Praça Ca Ird€pÊndêncià, sln - CEP. 43.900-000

()\

Pela presente Orcjem de Ser ',*iço Íica a ernpresa A&N COI'{ERCIÁL LTDA-

in;, irtotiraOa a iniciar os sêr-viços de locação de caminhões pipas' para

uiãna.. as necessidades da Freíeitur-a Ívunicipal de são Francisco do Conde,

.à"rá*" contrato na o7gl2o!6, através do pregão presencial no 02912016.

ORDLIti DE SERliiÇO I{"00i/2016

São Francisco Co Concje, 0i de agosto de 2016'

iiei1 ,1- -

!«i. ', -.

ÊÊitit.Y-ii;1-: r
ENATO C OSTA ROSA

Seci'etár'ic Ce Gestão Acimlnistrativa
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Sáo Francisco do Conde

SecretaÍia Municipal de Gestão AdministÍativa

LTOTRÂTA 4 0ao0 301NG JP 34-249 8A MEcN Mo RE c LAoD A &oc N
vÂLoR DO CONTRATC 2.175.600,00CoNTRATO No 07912016LtclTAçÃo: PP 02912016

O DE LOCAÇAO DE CAMINH ES PIPAS COM FORNECIMENTO DE GUA POT VEL S"TERMO ADITIVO
OBJETO:SERvlÇ

iilili,i!rrli
I

l
rlÉrl

i

rl

RS43.679,5282 RS3.893,32R$8 970,97a7R$30.815,2389/8423 a 31107
RS198.800,0083 R$ 13 400,00RS30.900.0088R$106. 100,0085/9186 R$48.400,00AGOSTO
R$198 800,0092 R$13 400,0095 R$30 900,00R$106.100,0096/93R$48.400,0094SETEMBRO
R$198.800,00R$13.400,00108111 RS30.900,00't1211 R$ 106 100,00R$48.400,00110OUTUBRO

R$0,00

R$0,00
R$0,00

R$0,00

R$0,00
R$0,00

R$0,00
R$0,00

R$ 242.479,52RS44.093,32R$ 10'1.670,97R$ 349.í'15,23R$ í.15.200,00TOTAL PAGO
R3 1.933.120,48SALOO DO CONTRATO
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ffi
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

CONTROTADORIÂ 6ERAt

h
)..

ror.HA DE rNroRMAçÃO
PROC. ADM. N9 4940,l2O2o CoNTRATO Ne t1912079

CREDOR AENCOMERCIALLTDA-ME

ASSUNTO

SOLICITAçÃO DE PAGAMENTO . REFERENTE AO PERíooo or or l srlLol2ozo -

cHECK-Lrsr Ne 1597 I 2020.

AO FUNDO SESAU

Considerando liquidoção do despeso, noto fiscol ne 772 devidamente otestodo (Íolho ne77) e demais

peças de furmolizoção processual, é que encaminhomos o mesmo contendo 53 (cinquento e tÉs)

folhos numerodos, rubricadas e onolisodos paro conhecimento e wovidêncios,

São Francisco do Conde, 73 de novembro de 2020.
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