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EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 006/2017

RESUMO DE CONTRATO
O Prefeito do Município de Tabocas do Brejo
Velho, Estado da Bahia, no uso de
ERRATA

suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei n.° 8.666/93 e suas
TERMO
DE CONTRATO
EXECUÇÃO
DE OBRAS
POR
PREÇO GLOBAL
atualizações,QUINTO
FAZ
SABERADITIVO
a todos
quanto
aoDEpresente
que
a Comissão
CONTRATANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE TABOCAS
DOEdital,
BREJO
VELHO.
Permanente de
Licitação expediu
parecer em regular
considerando
Inexigível
RODOFORTE
CONSTRUÇOES
E processo,
SERVIÇOS
LTDA - ME,
inscrita no
CONTRATADA:
A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
TABOCAS
DO
BREJO
VELHO,
pessoa
jurídica
de
direito
público
a Licitação
para17.332.037/0001-10
Prestação de Serviços- de
natureza
e/ou jurídica
de interno,
CNPJ
sob o nº
Contrato
nºadministrativa
162 de 04/07/2017
– OBJETO
– com
sede na Praça Municipal nº 86 – Centro, em Tabocas do Brejo Velho – BA, inscrita no CNPJ sob nº
natureza
singular e dedenotória
especialização,
indicar estratégias
e
Obras
de
Construção
(uma)
Ponte
naobjetivando
estrada
Distrito
13.655.659/0001-28,
neste 01
ato representado
pelo Prefeito
Municipal,de
o Sr.acesso
Humbertoao
Pereira
da Silva,de
brasileiro,
adotar
os
recursos
financeiros
ou
econômicos
da
municipalidade
mediante:
Mariquita,
interior
do
Município.
Valor
Estimado
estimado
R$
198.810,98
(cento
e
maior, casado, empresário, portador do CPF nº 378.672.615-91 e da CI/RG nº 03703274 70 SSP/BA, residente
e
Interpor
a mil,
demanda
administrativa
judicial
UNIÃO
domiciliado
à oitocentos
Praça Presidente
Dutrareais
nº e/ou
46e –noventa
Centro – econte
Tabocas
do Brejo FEDERAL,
Velho
denominada
noventa
e oito
e dez
oito centavos),
para– oBahia,
período
CONTRATANTE,
eaté
amínimo
empresa
C.T.N. –
CONSTRUTORA
LTDAProcesso
- EPP, inscrita
no CNPJ/MFnºsob n.º
objetivando
o repasse
anual
por
aluno LEGAL:
(VMAA)
destinado
à Educação
contratado.
Vigência:
31/12/2017
BASE
Administrativo
16.071.664/0001-81,
com sede
Rua 21FUNDEB,
de Setembro,por
180-C,
Barreiras, Bahia,
Fundamental
(FUNDEF),
bemnacomo
meio
de Primavera,
ação de em
execução
ou CEP. 47.803027/2017,
Licitação
Modalidade
Tomada
de Preços
nºBairro
006/2017,
conformidade
066,
neste
ato
representada
pelo
senhor
João
Chrisóstomo
da
Silva
Sobrinho,
brasileiro,
casado,
administrador de
bem comodo
através
de
qualquer
outra
medida
administrativa
ou
comdea conhecimento,
Lei
8.666/93.
Tabocas
Brejo
Velho,
04
de
Julho
de
2017.
–
Humberto
Pereira
empresas, CI- 0222836253-SSP/BA, CPF 126.459.315-53, residente na Rua Marechal Hermes, 416, Primavera,
judicial;
Outras demandas administrativas ou jurídicas que objetivem maximizar
da Silva
– Prefeito
Barreiras,
Bahia, CEP. 47.803-080, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o
os recursos
do Município
Contratante.
DO
VALOR
DOS tendo
SERVIÇOS:
presente Termo
Aditivo ao Contrato
nº 206/2014,
datado
de 14/11/2014,
como objeto:Pelos
Execução de obras
serviços
descritos
no
acima;
a
Contratante
pagará
a
remuneração
honorária,
mediante
ad do Município,
de construção de quadra escolar coberta, na Escola Municipal Manoel Messias, na sede
mediante
cláusulas
e condições
seguintes:
exitum,
10% as
(dez
por cento),
tendo
como base de incidência o valor a ser recuperado
CLÁUSULA
PRIMEIRA
–
Fica
prorrogado
prazo de vigência
do contrato de
nº 206/2014 datado
ou restituído ao ante público, a empresa oGERMANO
CARDOSO
SOCIEDADE
DE de 14.11.2014,
para ONDE SE LÊ: 31/12/2017. LEIA – SE: 30/11/2017.
ADVOCACIA,
inscrita –noFicam
CNPJ
nº 27.338.238/0001-88.
Os interessados
queno Contrato nº
CLÁUSULA SEGUNDA
ratificadas
as demais cláusulas e condições
estabelecidas
desejarem
interpor
recurso na
da lei,
poderão
o fazer
no prazo
de 04
cinco
diasdea2017. Humberto
206/2014,
não modificadas
por forma
este Termo
de Aditivo.
Tabocas
do Brejo
Velho-BA,
de Julho
Pereira
da
Silva,
Prefeito.
contar da data de publicação deste Edital. E para que ninguém alegue desconhecimento,
o presente Edital será publicado no Mural desta Prefeitura, com observação da eficácia
dos atos e valendo para todos os fins de direito. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 27 de
Julho de 2017 - Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal.
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