Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de
Vitória da Conquista/R4
DECRETO N92633/2019

CONTRATO N°001/2019

TERMO

DE

CONTRATO

DE

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA
ESCRITÓRIO, QUE FAZEM ENTRE
SI

A

CÂMARA

VITÓRIA
EMPRESA

DA

MUNICIPAL

CONQUISTA
JOSE

E

DE
A

APARECIDO

MOREIRA DOS SANTOS.

Pelo presente instrumento de contrato que fazem entre si, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita
no CNPJ n° 14.645.717/0001-03, com sede na Rua Coronel Gugé, 150, Centro, Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, neste ato representada por seu Presidente Vereador LUCIANO
GOMES LISBOA, brasileiro, casado, portador do RG de n. 0729210057 SSP/BA, inscrito no CPF
sob o n. 897.736.835-91, residente e domiciliado nesta cidade de Vitória da Conquista, doravante
designado simplesmente como CONTRATANTE e de outro lado a JOSE APARECIDO
MOREIRA DOS SANTOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n°
08.714.246/0001-37, com sede na Cidade de Vitória da Conquista/BA, Rua Av. Pará, n° 398,
Bairro lbirapuera, CEP: 45075-020, neste ato representada neste ato representada pelo Sr. Jose
Aparecido Moreira Dos Santos, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n°
2583839-33 expedida pela SSP-BA, brasileiro, inscrito no CPF do MF sob o n°252044325-15,
residente e domiciliado, nesta cidade de Vitória da Conquista/BA, na Av. Pará, n° 398., infra
firmado, doravante designado simplesmente como CONTRATADA, celebram entre si o presente
contrato de AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, vinculando-se o presente
CONTRATO as normas previstas na Lei n°8.666/93, na Dispensa de Licitação n° 001/2019 e
demais legislações pertinentes, resolvem celebrar o presente CONTRATO, com fulcro na Lei n°
8.666/93, aplicável a esta contratação, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRI 1E1RA DO SBJETO

ção de ,cadeira
itç,tà

dem

incluindo garantia minima pelo período de 90 dias.
Municipal de Vitoria da Conquista.

DOS PRAZOS
T,E-BASc CONDICÕES DE FORNECIMENTO
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2.1 — O fornecimento das cadeiras deverá ser iniciado logo após a assinatura do contrato

2.2 — Os equipamentos serão recebidos conforme a seguir:
a)

provisoriamente: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante

termo circunstanciado,
b)

O fornecimento objeto do presente contrato será entregue pela contratada, de forma

integral, mediante solicitação formal do contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR)

3.1.0 valor total para o objeto presente é de RS 9.380,00 (nove mil trezentos e oitenta reais).

3.2. Poderá ser concedido reajuste de preço, nos casos previstos pela Lei 8.666/93.

3.3. O pagamento será efetuado, no domicilio bancário informado pela contratada em sua
proposta de orçamento, mediante ordem bancária, até o 50 (quinto) dia útil, contado a partir da
apresentação da nota fiscal/fatura, após seu devido atesto pela Diretoria Administrativa e
Financeira da Câmara Municipal de Vitoria da Conquista.

3.4. — No valor acima estão incluídos todos os descontos ou despesas tais como: frete,
embalagem, impostos, seguros e outros referentes ao fornecimento do objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA)

4.1. A despesa decorrente da execução deste Contrato correrá à conta dos elementos de
despesa 4.4.9.0.52.00.000 — Equipamentos e Material Permanente, para o exercício de vigência
do contrato.

CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO)

5.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em até 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da apresentação da Nota Fiscal ou documento respectivo, devidamente
atestados por servidor responsável, não sendo admitida proposta com condição de pagamento
diferente.
5.2 - A Câmara pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à Contratada, vedada sua
nego iação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
5.3 mesm

avendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a
será de olvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as
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medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização
da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ónus à
Câmara:
5.4 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente cujos dados bancários deverão
ser fornecidos pela Contratada, ou cheque nominal em seu favor, a ser retirado na Tesouraria
da Câmara Municipal de Vitória da Conquista
5.5 - Nenhum pagamento será efetuado á Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que
isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
5.6 - Caso a Contratada seja optante pelo SIMPLES, Instituição de Educação e de Assistência
Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.° 9,532, de 10 de dezembro de 1997,
Instituição de Caráter Filantrópico. Recreativo, Cultural, Cientifico ou Associação Civil, a que se
refere o art. 15 da Lei r.' 9,532/1997, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura,
DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou IV, conforme o caso, da Instrução Normativa da SRF
ri.° 483, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob
pena da Câmara Municipal de Vitória da Conquista efetuar as retenções cabíveis, previstas na
referida norma.
5.9 - Correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciárias decorrentes da execução dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA DO PRAZO DE VIGÊNCIA CO CONTRATO)
6.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 03 (três) meses: contados da data de sua
assinatura, prorrogável na forma do art. 57. inciso li, da Lei Federal 0° 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA)
7.1. São obrigações da Contratada:
a

Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital e seus
anexos e com os termos da proposta de preços;

b

Iniciar o fornecimento dos materiais, previstos neste instrumento, a partir da data de
assinatura do contrato;

c

Fornecer o objeto deste certame, sem interrupções, durante a vigência do contrato,
pelos preços consignados na proposta;

d

Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder
pelos danos causados aos veículos da CMVC ou a terceiros na execução do
contrato,

e

Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados a CMVC ou a terceiros, por ação
pu omissão do seu pessoal durante a entrega do objeto;
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f.

Proceder à entrega dos materiais, se for o caso, de acordo com todas as normas de
segurança vigentes;

g.

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;

h.

Permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato resultante
deste certame licitatório;

i.

Somente aceitar guias (requisições) de modelos previamente aprovados, em
original, devidamente assinados per pessoas autorizadas;

j.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem, nos termos do art. 65. § 1°, da Lei n° 8.666/93;

k.

Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas
nesta licitação;

I.

Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE'

8.1 - São obrigações da Contratante:
a)

Colocar à disposição da Contratada as informações, documentos, meios, recursos e

pessoal necessário à realização do objeto do presente contrato;
b)

Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação;

c)

Aplicar à Contratada penalidades, quando for o caso;
Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à

perfeita execução do contrato;
e)

Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no

setor competente;
f)

Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;
Dar condições para a Contratada executar o objeto do contrato de acordo com os

padrões estabelecidos;
Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão permanentemente designada
para este fim;
Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas;
Notificar

por escrito à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de

execu ão dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
K.)

Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às

abriu ções co tr

ais.
•
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CLAUSULA NONA (DAS PENALIDADES)
9.1 - A Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos
arts. 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93, a saber:
a)

advertência;

b)

multa de 10% (dez) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem

prejuízo para a execução dos serviços;
suspensão temporária de participação em licitação o impedimento para contratar com a
Câmara Municipal de Vitoria da Conquista, por prazo não superior a cinco anos;
d)

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade.
9.2 - O atraso injustificado no cumprimento dos prazos estipulados, sem prejuizo do disposto no
parágrafo 1' do artigo 88 da Lei ni) 8.665193, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado
por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a)

atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois

décimos por cento) ao dia_
9.3 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capitulo IV da Lei
Federal n' 8.666/93 e suas alterações.
9.4 - A penalidade de multa, estabelecida ria alínea "h" do item 9.1. poderá ser aplicada de forma
isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais
créditos que tenha em face da Contratante.
9.5 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
9.6 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento
não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.
9.7 - O prazo para defesa prévia quanto á aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis
contados da data da intimação do interessado.
9_8 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da
data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA (DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DE CONTRATO)

a) verificar a execução do fornecimento se está em acordo com o contrato,
12) c municar á Presidência da Câmara Municipal qualquer descumprimento das cláusulas
contetuais;
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c) conferir e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos.

d) fiscalizar e acompanhar o cumprimento do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA RESCISÃO)

11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal
n° 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuizo das sanções previstas
naquela Lei e no Edital.
11.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo,
assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DA CESSA° OU DA TRANSFERÊNCIA)

12.1 - O presente contrato não poderá ser objetivo de cessão, subcontratação ou transferência,
no todo ou em parte.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA (DAS RESPONSABILIDADES)

13.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da
execução do objeto. Responsabiliza-se, pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados
a Contratante ou a terceiros na prestação dos serviços.

13.2 - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

13.3 - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos
ou subordinado

13.4 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e
cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no
art. 65, I e § da Lei Federal n.° 8.666193.
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CLÁUSULA DECIMA QUARTA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS)

14.1 - Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas,
emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu
objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO)

15.1 - Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante
providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias,
daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA (DA ANÁLISE JURÍDICA)

16.1 - A minuta do presente instrumento de contrato foi devidamente examinada e aprovada pela
Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, conforme determina a
legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (DAS DISPOSIÇÕES GERAIS)

17.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração Municipal nos casos de rescisão
previstos no artigo 77 da Lei ri° 8.666/93 e alterações posteriores.
17.2 - O presente contrato é regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores
17.3 - Fica fazendo parte do presente contrato a proposta da contratada bem como o edital e
seus anexos.
17.4 - No caso de a Contratada suspender a execução dos serviços por qualquer motivo, a
Prefeitura poderá convocar os licitantes remanescentes pela ordem de classificação, nas
mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, ficando a infratora sujeita às penalidades
impostas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA (DOS CASOS OMISSOS)

18.1 - Este Contrato regula-se pela Lei n' 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se. supletivamente. os principies da teoria geral de contratos e as
disposições de direito privado.

CLÁU ULA DÉCIMA NONA (DO FORO)
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19.1 - O Foro do contrato será o da Comarca de Vitória da Conquista/BA, excluído qualquer
outro
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Vitoria da Conquista, 06 de fevereiro de 2019.

Luciano Gomes Lisboa
Presidente da Câmara Municipal
de Vitória da Conquista

JOSE APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS
C.N.P.J. n° 08.714.246/0001-37

Testemunhas:
1) Nome:

kin°,

i2;

--k_

ÇÁ:rinct_

CPF:

2) Nome:
CPF:

/51) À í

'\

0-4c);

CS,

Dc-ZG-3 GiS
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EXTRATO DO CONTRATO N°. 001/2019

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO
DA BAHIA, inscrita no CNPJ sob N° 14.645.717/0001-03, com sede na Rua Coronel
Gugé, n° 150, Centro. VITÓRIA DA CONQUISTA - Bahia.

CONTRATADA: JOSE APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 08.714.246/0001-37, com sede na Cidade
de Vitória da Conquista/BA, Rua Av. Pará, n° 398, Bairro Ibirapuera, CEP: 45075-020,
neste ato representada pelo Sr. Jose Aparecido Moreira Dos Santos, brasileiro,
casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 2583839-33 expedida pela SSP-BA,
brasileiro, inscrito no CPF do MF sob o n° 252044325-15, residente e domiciliado,
nesta cidade de Vitória da Conquista/BA, na Av. Pará, n° 398.

OBJETO: Aquisição de cadeiras para escritório, incluindo garantia mínima pelo
período de 90 dias, para atender à demanda da Câmara Municipal de Vitória da
Conquista

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.9.0.52.00.000 — Equipamentos e Material
Permanente
VALOR TOTAL: R$ 9.280,00 (nove mil duzentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA: 04 de fevereiro de 2019 a 04 de maio de 2019.

PROCESSO LICITATÓRIO 002/2019/ DISPENSA DE LICITAÇÃO N°001/2019.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

Vitória da Conquista, 06 de fevereiro de 2019.

LUCIANOWÍAES LISBOA
Presidente
Câmara Municipal de Vitória da Conquista
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ERRATA

EXTRATO DO CONTRATO N°001/2019

Publicado no Diário Oficial do Município, Ano 12, Edição 2.303, na página 19, edição do
dia 08 de fevereiro de 2019, informamos a todos os interessados a retificação do valor
contratual, conforme segue:

ONDE [E-SE: VALOR TOTAL: R$ 9.280,00 (nove mil duzentos e oitenta
reais)."

LEIA-SE AGORA: "VALOR TOTAL: R$ 9.380,00 (nove mil trezentos e oitenta
reais)."

Vitória da Conquista, 12 de fevereiro de 2019.

Luciano aøíiies Lisboa
Presidente
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ERRATA

EXTRATO DO CONTRATO N°00112019

Publicado no Diário Oficial do Município, Ano 12, Edição 2.303, na página 19, edição do
dia 08 de fevereiro de 2019, informamos a todos os interessados a retificação da
vigência, conforme segue:

ONDE LE-SE: "VIGÊNCIA: 04 de fevereiro de 2019 a 04 de maio de 2019."

LEIA-SE AGORA: "VIGÊNCIA: 06 de fevereiro de 2019 a 06 de maio de 2019."

Vitória da Conquista, 13 de fevereiro de 2019.

Luciano-Go-mes Lisboa
Presidente
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"S ce Fevereiro de 2019
foram beneficiados os pres6s

tflltueflatlDspui- coe'

EXTRATO DO CONTRATO Na. 001/2019

.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NI 001/2019

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA, ESTADO DA BAHIA, inscrita no

PROCESSO LICITATORIO 002/7019

CNPJ sob Na 14645.757/0001-03, com sede na Rua Coronel Gugé. na 150, Centro. VITÓRIA DA

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Murunpal de Vitoria

CONQUISTA - Balira.

da Conquista, nomeada pelo Decreto 7633/2019, em rum pr inurnio a

CONTRATADA:10SE APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS, pessoa juricica de direito privado, inscrita

ratificação procedida pelo Presidente da Câmara Municipal, pela ermssão da

no <NP1 sob o na 08,714,246/0001-37, com sede na Cidade de Vitória da Conquista/3A, Rua Av,

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, faz publ icar o presente extrato

Pará, na 398, Bairro Ibirapuera, CEP: 45075-020, neste ato representada pelo Sr. Jose Aparecido

Objeto' Aquisição de cadeiras para escritório, incluindo &narina mio,ma

Moreira Dos Santos, brasileiro, <asado, portador da Cédula de Identidade RG na 2583859-33

pelo período de 90 dias, para atender a demanda da Camari Municipal de

expedida pela 5Sp-BA, brasileiro, inscrito no CIA do MC sob o na 252044325-15, residente e

Vitoria da Conquista

domiciliado, nesta cidade de Vitrina da Conquista/BA, na Av. Pará, na 598.

Favorecido: JOSE APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS

OBJETO: Aquisição de cadeiras para escritório, incluindo garanto minima pelo período de 90 dias,

CNRI 08 714 246/0001-37

para ater der à demanda da Câmara Municipal de Vitória da Conquista

Valor Total 'R$ 9 280,00 (nove mil duzentos e oitenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 4.4.9.0 52.00.000 — Equipamentos e Material Permanente

Dotação Orçamentaria

VALOR TOTAL: R$ 9.280,00 (nove mil duzentos e oitenta reais).

Permanente

VIGÊNCIA. 04 de fevereiro de 2019 a 04 de maio ce 7019.

Fundamentação Legal

PROCESSO LICITATORIO 002/2019/ DISPENSA DE sICITAGÃO Na 001/2019,

9.412,7018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Art. 24, Inciso I I da Lei 8.666/93.

4 4 9 0 52 00 000 - Equipamentos e Material

Art. 24, Inciso I I da Lei 8 666/93 e Derreto

Vitória da Conquista, 06 de fevereiro de 2019

Vitoria da Conquista, 06 de fevereiro de 2019.

Jussrara Freitas Lopes

LUCIANO GCJMES LISBOA

Presidente da Comissão P de Licitação

Presidente

Decreto 7633/2019

Câmara Municipal de Vitória da Conquista
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VITÓRIA DA CONQUISTA

de Saúde
por conta da dotação específica do Orçamento da Fundação cPúblipa
omissa() e rifla en te de 1.1eltaçãe
Vitória da Conquista.
Cámara Municipal de
Vitória da ConquistajiA
DATA DA ASSINATURA: 07/02/2019.
DECRETO Wi 2633/2019
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07/02/2019 A 07/12/2019.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 3.343,10 (três mil trezentos e quarenta e tro
reais e dez centavos)
FELIPE OLIVEIRA BITTENCOURT

EXTRATO DO CONTRATO N°. 001/2019
EXTRATO DO CONTRATO N°. 001/2019
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTAD
DA BANIA, inscrita no CNPJ sob N° 14.645.717/0001-03, com sede na Rua Coron
Gugé, n° 150, Centro. VITÓRIA DA CONQUISTA - Bahia.
CONTRATADA: JOSE APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS, pessoa jurídica (
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 08.714.246/0001-37, com sede na Cicia(
de Vitória da Conquista/BA, Rua Av. Pará, n° 398, Bairro Ibirapuera, CEP: 45075-02
neste ato representada pelo Sr. Jose Aparecido Moreira Dos Santos, brasileir
casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 2583839-33 expedida pela SSP-B
brasileiro, inscrito no CPF do MF sob o n° 252044325-15, residente e domiciliad
nesta cidade de Vitória da Conquista/BA, na Av. Pará, n° 398.
OBJETO: Aquisição de cadeiras para escritório, incluindo garantia mínima pe
período de 90 dias, para atender à demanda da Câmara Municipal de Vitória
Conquista
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.9.0.52.00.000 — Equipamentos e Mater
Permanente
VALOR TOTAL: R$ 9.280,00 (nove mil duzentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA: 04 de fevereiro de 2019 a 04 de maio de 2019.
PROCESSO LICITATÓRIO 002/2019 / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2019.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.
Vitória da Conquista, 06 de fevereiro de 2019.
LUCIANO GOMES LISBOA
Presidente
Câmara Municipal de Vitória da Conquista

AVISO DE RETIFICAÇÃO - CONTRATO 033-2019 SMS - RODA
BRASIL REPRESENTAÇÕES
AVISO DE RETIFICAÇÃO
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VITÓRIA DA CONQUISTA

Publicado no Diário Oficial do Município, Ano 12, Edição 2.303, nas páginas 06 e 07,
edição do dia 08 de fevereiro de 2019, informamos a todos os interessados a
retificação do valor contratual, conforme segue:
ONDE LE-SE: "VALOR TOTAL: R$ 9.280,00 (nove mil duzentos e oitenta reais)."
LEIA-SE AGORA: "VALOR TOTAL: R$ 9.380,00 (nove mil trezentos e oitenta reais)."
Vitória da Conquista, 12 de fevereiro de 2019.
Luciano Gomes Lisboa
Presidente

Comissão Pern:;

, :^^

de ticitaçâo

ViteriR d Cunquista/BA
DECRETO N 2633/2019

ERRATA - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2019 CMVC
Publicado no Diário Oficial do Município, Ano 12, Edição 2.303, nas páginas 05 e 06,
edição do dia 08 de fevereiro de 2019, informamos a todos os interessados a
retificação do valor contratual, conforme segue:
ONDE LE-SE: "VALOR TOTAL: R$ 9.280,00 (nove mil duzentos e oitenta reais)."
LEIA-SE AGORA: "VALOR TOTAL: R$ 9.380,00 (nove mil trezentos e oitenta reais)."
Vitória da Conquista, 12 de fevereiro de 2019.
Luciano Gomes Lisboa
Presidente

ERRATA - EXTRATO DO CONTRATO N° 001/2019 - CMVC
Publicado no Diário Oficial do Município, Ano 12, Edição 2.303, na página 19, edição
do dia 08 de fevereiro de 2019, informamos a todos os interessados a retificação do
valor contratual, conforme segue:
ONDE LE-SE: "VALOR TOTAL: R$ 9.280,00 (nove mil duzentos e oitenta reais)."
LEIA-SE AGORA: "VALOR TOTAL: R$ 9.380,00 (nove mil trezentos e oitenta reais)."
Vitória da Conquista, 12 de fevereiro de 2019.
Luciano Gomes Lisboa
Presidente
dom.pmvc.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2/200? de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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VITORIA DA CONQUISTA

ERRATA
TERMO ADITIVO AO CONTRATO n° 184/2018

cru mte e cagar,
Câmara Municipal de
Vitória da Conquista/BA
ECRETO Ne 2633/2019

Publicado no dia 11 de novembro de 2019 no Diário Oficial do Município, Ano 12,
Edição 2.304 informamos a todos que na Ata de Registro de Preço n°. 062/2018,
Pregão Presencial n°. 025/2018, Parecer Jurídico n°. 028/2019, que originou o
Termo Aditivo de prazo ao Contrato n° 184/2018, firmado com a empresa RBS
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E REPRESENTAÇOES LTDA,
ocorreu um erro na data do Termo Aditivo.
ONDE SE LÊ: 08 de fevereiro de 2019
LÊ-SE: 01 de fevereiro de 2019
Vitória da Conquista, 14 de Fevereiro de 2019.
Felipe Oliveira Bittencourt
Diretor Geral
Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA

ERRATA - EXTRATO DO CONTRATO N° 001/2019 - CMVC
Publicado no Diário Oficial do Município, Ano 12, Edição 2.303, na página 19, edição
do dia 08 de fevereiro de 2019, informamos a todos os interessados a retificação da
vigência, conforme segue:
ONDE LE-SE: "VIGÊNCIA: 04 de fevereiro de 2019 a 04 de maio de 2019:'
LEIA-SE AGORA: "VIGÊNCIA: 06 de fevereiro de 2019 a 06 de maio de 20191
Vitória da Conquista, 13 de fevereiro de 2019.
Luciano Gomes Lisboa
Presidente

ERRATA TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 188/2018 - FSVC
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
CNPJ 15.329.734/0001-96
ERRATA
dom.pmvc.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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Vila-is do Curatente. 13 de fevereiro 0.2019
ucisno Gomes Lisboa
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Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de
Vitória da Conquista/BA
).ECRETO N9 2633/2019
—52311013.
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Publicado no Diário Oficial do Município
Ano 12, Edição 2.303, nas páginas OS r
06, edição do dia 08 defevereiro de 2019
informamos a todos os interessados a
retificação do valor contratual. conforme
segue:
ONDE LE-SE "VALOR TOTAL

45

Fs.
e, $,R;$$$$L 00 SITOHADA COT FRESTA
RELATCARIO LIA NESTAS- FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CANA E DOS RESTOS APAGAR
ORCAUENTOS FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 22.E5!CRIADEIMES ME SETEMBRO - DEZEMBRO

909.280,00 (nove mil duzentos e oitenta'

LEIA -SE AGORA

"VALOR

OTAL. R$ 9,380,00 (nove mil trezentos
oitenta reais)"
Vitória da Conquista, 12 de fevereiro
de 2019.

02

Luciano Gomes Lisboa

Ai 551 OsiI'MS
: 77,27.5,02
+TM

Presidente

ERRATA
EXTRATO DO CONTRATO Ns 001/2019
Publicado noDiárioOficialdo Munic)pio,
Ano 12, Edição 2 303, na pagina 19,
edição do dia 08 de fevereiro de 2019,
informamos a todos os interessados a.
retificação do valor contratual, conforme
segue:
ONDE I E -SE: "VALOR TOTAL
R$ 9280,00 (nove mil durentos e oitenta
reais)."
LEIA-SE AGORA' "VAIOR
TOTAL: RS 9.380,00 (nove mil trezentos
e oitenta reais)."
Vitória da Conquista, 12 de fevereiro
de 2019.
Luciano Gomes Lisboa
Presidente

