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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CONTRATO 010/2017 - PREGÃO PRESENCIAL - L4

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS E, DO OUTRO A EMPRESA A. VIVAS COMERCIAL
DE EQUIPAMENTOS DE ELETRODICINA E MEDICAMENTOS
LTDA ME.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua da
Oiinda. s/n, centro, ENTRE RIOS - BA, inscrito no CNPJ sob número 14.126.981/0001-22, neste ato
representado pelo PREFEITO, o Sr. ELIZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÕES, portador da carteira de
identidade de n° 01740545 99 - SSP-BA, CPF 261.542.265-00, doravante denominado CONTRATANTE e a A.
VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETRODICINA E MEDICAMENTOS LTDA ME, inscrita no
CNPJ sob o n° 14.706.667/0001-19, situada na Rua Castro Neves, n° 6, Matatu, Salvador - BAHIA, CEP:
40.255-020, neste ato representada por VICTOR FRANÇA PINTO, brasileiro, solteiro, portador do RG n°
14.170.097-13, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 068.232.865-04, doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Contrato de Fornecimento, segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto
contratado, descrito abaixo, regendo-se pela Lei Federal n" 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°

1 794/04, e subsiòiariamente as normas contidas na Lei Federal n° 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a
cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. - Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de fornecimentos entre os
contratantes acima mencionados, afim de que a empresa A. VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE
ELETRODICINA E MEDICAMENTOS LTDA ME realize O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA
ATENDER A FARMACIA BÁSICA, HOSPITAL E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS BAHIA, conforme especificações do Anexo 01, deste Edital, conforme solicitados
nos processos administrativos n° 086/2017, a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação
no Pregão Presencial n° 010/2017

-

1.2. - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e a supressão resultante de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1. 0 e 2.° do art. 65 da Lei 8.666/93.
1.3. - Ficará a cargo do CONTRATADA as despesas com seguros, entrega, transporte, carga,
descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação.

1.4. - O quantitativo e valor individual de cada produto a ser fornecido pela contratada estão
discriminados na proposta de preço que segue em anexo a este contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. - A CONTRATADA se obriga a:
a) O objeto deste contrato será entregue pela empresa contratada, para qualquer quantidade após
ordem de fornecimento da secretaria solicitante
b) Assegurar a boa qualidade do produto;
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c) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;

d) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
e) Não caucionar
da CONTRATANTE

DU

utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento

f) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação;
i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;

PARÁGRAFO ÚNICO - Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos
decorrentes da execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos
os demais custos diretos e indiretos, necessários á execução do objeto desta Licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. - O CONTRATANTE se obriga a
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos á CONTRATADA,

&

c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando as quando inexatas e
incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação da novas
faturas corretas;

d) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste

Contrato;
e) Declarar os materiais efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. - O valor do presente contrato é de R$ 441.800,00 (quatrocentos e quarenta e um mil e
oitocentos reais), constante da proposta integrante da licitação, aceito pela CONTRATANTE, entendido este
como preço justo e suficiente para o fornecimento, objeto deste instrumento, sendo o valor correspondente à
contratação do Lote 04, com o valor de R$ 217.800,00 (duzentos e dezessete mil e oitocentos reais) e lote 11
com o valor de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais).

4.2. - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota
Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente
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4.3. - Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do
cronograma de pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de
posse, em plena vigência, da CND de INSS, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade
com as fazendas estadual, federal e municipal, sob pena de não pagamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas,
no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências
necessárias à sua correção Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da
fatura, devidamente corrigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito a reajuste de preço

-

4.4. O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e
autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia,
ser publicado em órgão de imprensa oficial

-

4.5. Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão
efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.

-

4.6.
Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão
reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da
proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.

4.7. - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste,
acompanhado de requerimento.
CLÁUSULA QUINTA - DA CESSÃO. TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

Cr

5.1. - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no
todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.

- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

CLÁUSULA SEXTA

6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo até 12 (doze) meses, a partir da data da
do
contrato, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da
assinatura
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - ALOCAÇÃO DE RECURSOS
7.1.

-

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação

orçamentaria:
Projeto atividade
2.049

Elemento da despesa

Fonte de recurso

33.90.30

02/42

Projeto atividade
2 112

Elemento da despesa
33 90.30

Fonte de recurso

Projeto atividade

Elemento da despesa
33 90.30

Fonte de recurso
14

2 051

02/14

mm
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Projeto atividade
2.055

Elemento da despesa
33 90.30

Fonte de recurso
02/14

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÀO CONTRATUAL
8.1. - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o
devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das “ordens de fornecimentos”;
c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;

t

d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou

decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita

autorização do contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada
terá direito, apenas, ao pagamento, dos fornecimentos efetivamente prestados e aceitos.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito,
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos
casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.° 8.666/93. alterada pela lei n.° 8 883/94.

CLÁUSULA NONA

- DAS RESPONSABILIDADES

9.1. - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano
causado à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação
de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as
despesas incidentes sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos
decorrentes de paralisações na execução do, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que
haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega
do objeto que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer
tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada,
tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à
CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
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10.1. - A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas
obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e
criminais, se for o caso, de acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, apurado em processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para

as quais haja

concorrido.

b) Multas de até:

t

b1 ) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até
o trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de s, limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30
(trinta) dias, limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do
contrato

c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor
atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse
público e da possibilidade da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Municipio de ENTRE RIOS pelo período máximo de 5
(cinco) anos nas hipóteses previstas no art. 7o da Lei n° 10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo na superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. T da Lei n°

10.520/2002
f) Declaração de inidoneídade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de
preços vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
h) As multas previstas na alínea “b" poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas
ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da
Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS.
j) Os danos e prejuízos serão ressarcidos â contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, contado da notificação administrativa á contratada, sob pena de multa.
k) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto
não ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida,
sem prejuízo de outras penalidades

ma
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10.2. - A penalidade de declaração de inidoneídade para licitar e contratar com a Administração
Pública será de competência do Prefeito Municipal de ENTRE RIOS, as demais penalidades serão de
competência do(s) Secretário(s) solicitantes

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO E VINCULACÃO

.

11.1 - O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial no prazo máximo de vinte
(20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.
11.2. - Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei n°
10.520/02, subsidiada a Lei n° 8 666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de Pregão

Presencial n° 010/2017
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. - As parles elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de ENTRE
RIOS, Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus
herdeiros e sucessores, a qualquer título.
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 06 (seis) vias de iguais teor e
forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.

Entre Rios/BA, 07 de junho de 201 7.
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pet inlizuJji em recebei niicieirleí- c lenlic úe Revnmri-uçào de usuar*oi dc drogai iJicrai». dc iraiainctuo piicolôgico ; análogos, para
itrndcr JS ncL-csSiJ.ido. Jo> jiakiéricia.s jlcudiJos pela Scvrclaria Je
Saúde .|nc
Tia.anicmo Koiu dc doiv.idliu TKD, ccmindaa
siMiiuis da Srctctacij ce Deseusolvmieÿiú Social c locomofio Je
Piiii ionániíN piibljiiiN on a seniçu du munteipio Jcntre do lerritório
UiicJohíi.. SccçAo: 3Cifú8 20l " á» JdnJflti. O RrcBociio Oficia, dc CuraváBA. in line, no ir-o de MUS atiibuicnco legais n>ma púhEno i>
Pi.gío Pícccntial SRP ti“JÍM-2úl7. Proccuyi AJimnifirauvo
252/70!", objeto: ComrauiçJo de cmpiesa por maib do Sktema Je
RcçVlro de Preço para aquisição Jc eoui}iaiiicn1o< c maTrrial pernuuicntc tvru a under as l.íindadc dc Saudc da Furniha Jn DisLib) tkPatamurr. lia TSF RaioUií r r» Ponto iU- Striuk LV> Mundo Novo.
Unidade* localizadas do Município. Secção: JO-0&-2GI7 ús leiOOL. O
Prçjjocuo Oticuil de C.ur.i; HA, m tine, tm uso de suas ambuições
legais tome publico o Fregiu PresenciaJ TiRP n'TMiA-'2l)l 7. ProLi-si-u
Adir.inisrrartvo 2552017, çpicro: Cuutraração Jc empres» per m-ic
do Siÿruiln Or Rceiilio dc Ihcs'u pura aqU.-iiÿiW Oc i-ijiiiptiMciilON v
mJICruil pcrmt*r.Cn;c ptin í,tender J Uúidadc de AlCflp&O tseecinli7jJj em Saiijc di> Mc.iucipiu. Secçlo. 1 1/U8>26i7 as í/SiOOh. O
Pregoeiro (ttlckl tk ( «raçà/BA, In fine, no UHP de H«as atribuições
Icg.ns torna publico o I'rcg.io lVcsoiciai 8R1* n"bh5-'?017. Processo
AdmmiMniTiio 254'20l7.
CunL-udiCilo Jc cmpresi por rilcio

-

Utcivlct

H farmácia básica. liosjuUlar c demais iicces<ii!iulc< da sccn&taria de sa'jdc cio iminicipío dc Entre Riits -Piahia. Voli'r It 4
154.1112.5(1. Vigência de (»7.06._*íM7 .i U7.HA.2IJ1X. Ifmra Rios. 0" dc
Junho J< 2lJl7T

CONTKAlTl Dl; N° 01ÿ017-1.3. l!A5ili MJJDlC AI. IJJS lKtJITJDORA DE MEDlt AilENTDS PRL>DUTUS HOSPf TALARES
LTDA,
subre
ODUNTtJUXilUOS
nlscMu
t. NPJ:
•T'.i'WR.I é»7A1íM1I -LJ5, cujt i ohi*tM c a OHiiFnluçào dc emproa jiaia u
fornedmeuto tk medicaments para atender t. farmácia ha>ica, tm>pilaljr c Jcmais netc.ssidaJr-s Ja setrrlariii. Je MiúJe Jn município dc
Fiiíie Rios -Bahia. Yakr R5 67B.i>fKls00 Vigè-cu de 07.í>6 7di7 z
07.U6.2018- T.v.tre Rios. C“ d< Junho Je 2{U".

nb

N • 0111 •2(1 17-1 I A VI V AS <’( iMKRÍTAI. DF
EODIRA MENTOS DE ELETRODIÇIN.A E MEDl C \ MENTOS l.T-

-

iOMic u CM‘J: M .“M6.64/HH.'i>i 1 H. cujo objetu c a
de empre-u para n IntT-ecimcnt,! <k nnsliçamei-U» para
húiLi». tiuSpilaluí c Jciikui nccoíiidadcí Ja *ecrcUiTia Jc s.;iúrfc rln itamicípio iL- Jintrc Rn» -tiidiiii Vidor K5
F)A

ME. insciiio

arcriJu;

..

35.irXI.Od Viccn.-Ln dc 22 fih’ftl1 n
22.1)1. 20: “.Entre Rí.K, 22 ik Junho Je 2017

CONTRATO DE NJ UÍH-201-. 1SK CDMirNÍCAÇÃO F M AltkK1T.NC I. TDA . In «crilt> sobre o <'N PJ :7.5 54 .; 4 ViUJI> ] 48. cuja SR'KMO
c a fncMdçáo dc stíviç-os Je publidcUde. de Miáter edm.iliso. irv
IbmMlivO c dc uriclltlç li> sucinl. Valor KS OÍII.íXMI.lJb. Viiiènciu dc
l6.0f.2C>:’ J HV.Oõ.iftlX. Entre Ririv Ifi dc- Junho Ji: 2éjI7.

-

CONTRATO nr
OI9 201 7-L2, VNNftK S-SNTANA TSflfl. MÍ
ME Itiícriíu íobre o CNPJ N° 19.5 18.32? nuot-SH. uiio iihj„.;> c
ii'meLi'iientn Je maleríul de expedimu-, Jidctku pidny/iyk n r iiimK-hips ii.--.ra Lo/inlra PUTCJ d.vcrsoí >ccrvu»ri,ií do(c muiucrso. \;dot RS
-1õ.>.7-lvlN>. Vigrnein ,U If Of 2il|7 a '.f OKlTlK Cnln- Rios. (õ iir
lllidua dc 2IU7.

CONTRATO J>E IV 0n“'20|7 ANP PROULÇOLS tlRLLl ML. Ifts.
Cílio *i,hTv I* CNPJ N (P/JIU M>),0n0|-9fj. ciqo iduelo é onitnitaçiio

dc CliljMCSfi rs&rfi prcslJiÇvo dc serviços dc locação, rmuil/incut, desniunMueni. inanluuio c ujieraçt-Ai Jc i-qmpa memos Jr ihmiinuç-Vi
cusiomi7£niji. (tNÍi"A. ILl) c TF STF'IR A pora comanoraçLo dos
í>steios tilÿMios á 5a:iic Antônio e Sáo Jo3o que cera fealizfitlo nus

<i uÿ.Otj.NgJS

Docuinenti»

cc

l/f 2l>! *

a

.

CONTRATO DL R' 053 20 J 7. CLLRJIJTON 8ANT05 DL ANDRA¬
DE ME. fr.scrilo sobre o CNJP.fi CI2.747.7lx iHJ0J-42. cu;o nJi;rl(i f A
fonieç nncntit <L pneus para manutenção do,s vei<u|o« de diversas
•cnirelaritiK do mu vcipiti dc Entre R ius-Baliia. Vii(r*i RI Tl>.2JAÍs5.
ViyÍTicta ik tXiOn.7017 u Ô6 I2.2U 1 7.rn.re Rit>s It. clt Jurho .ie

2»1?
I i>NTR Ml i DE N‘ i>.5»-JH| 7. Il'< 1ELLV

< ATTIELI RIBAS BARROS PIMENTEL ftisttiio sobre o fTF N'" 85k.2-T.XCM. CUHobjeto e u lytnÇiui iW ullótel [SIM lúuuuiiait.eulrj Jn;. sevielimiiK
rriunitiipais dr «ibras e ti an spi>rie.s do ínimicniq dc Frliv Rins*R:;::ia.
R> 4:.UOO.U0. Vigência de ]9.íj(S2ill7 a )9]à2ol7. Eiilií
Rio*-, lú ik Junho ce 201 7

'- alor

CONTRATO DF N" 016.2U L F.VTRF RIOS ARTES ORATfÇA
I.IDA MJ:. Inecrito snbn- o t NPJ N'‘ til .7XK.Ú I J.()lil>l-7b, cujo nlv
ã pieÿuçdu de ieriiyiis grdricÿ>i para iecreíam dc itaíiJc do
munitipiii dc Émrc RLm-Eiuhiu. Valor Ks 40.4K.5k VigcncÍH dc
0U'>6.20 " a i)l.06.2Ulíi.F.niie Rios. yl dc Junho dr ’Dl 7

jev» è

covruAru DFfÿorÿoun. MKPI DíSIRIBUIDORA T IDA MK
lirscruts sobre o C'NPJ N* tT6>4.?ohTJ0Jl-7.. .ujo obielu í J6/dc uiatc ia', de lir-pe/a para a secrdaiia de uude do
tnunic ipio ik l-nirc Hus<-H.dii:i. Vnl-it RS 7<].tNWj!-ll. Sitícnci.i dc
3.9.li6.?0:- ,i 70.06.7111 X. Fmrc Uios. 79 Jc Junho dc ’017

rkEFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

Er.nc KJOí. 0' tk

COMKAlO DE N" JIO.ÿOl ?-L>. CS MED. PKODl-lOS ODONTOLOCjims t IRíNPiTAlAKtS blKELl. in?crito sobre o CNPJ.
11 .40fl.9».iWl0i'6J, coin nbjclo c n timlrulação dc empresa jwra t*
ibmwjjiicmo dc mcJicomcnio pura Mcnccr s- If.nnácia bn>ica. Ii>t*piudar e domais ueceAsidatles da secretarie. Jc s-riude do município dc
97S.1X1
de I17.W. Ji»| 1 .=
Entn. Kins -Báhj:i. Vulor m
‘I7.ii6.2lj |X. E::lrr Riuv
ilc JIUIJH» Jc 2<U“.

tst; ilxtaiiairo pode icr v;nEcadi> tw cudstcço oki/ô::ici> bitpi.siins-wÿitLÿlrÿaiEaiikáibiXrJajrjl,
pelt) endigo ‘toil.- 201?07j ; t)ii|U.j

0*ÿ

evenlual prestação de seiviços comurnciçjo visual com estrutura rriÿ
tsilic.a com londa \ mil para .ncÿdor discrs.-_s scvrelaras ac<iv- Him
niciptO. VnlOT RS 59.264.51. Vigência de 09.06 2017 a kJ.i2.2U ”.
Enl rc RíUí. t)9 dc Jurdio dc 2Ul

láimáaj

4-J.'i>:ii.iKi \jgciicu dc o7.06.2vr
lioJin dc 2<U"

iCininisrraçÃo nsimiçir>o!

C0VTRAT0 DF V 054 7017. IAJCFMP SV.RV1C05 IT!>A \\Y.
insenio sobre o CNPJ: Oò.x7x x75 tX)i>l-7U íUJO obieio è o futura e

CONTRATO DE N- (1(0 2M7-L2. MEDIC M. FARMA COMFRCEO
EIKI.I.I MJ:. iiiíCTiio so'rrre o CNPJ: 0) .01 > OlM-DOOl-fO. cuio objeto
c a conirauyilri dc cmixcsn ?r.rs c Ibmccimcmn do medioa-nontu para
fliende: Ií la:macia basic», hosjiiiiilrr c Jcm.ii* nccciMtlado» Ja >cdo iv.uflioipii' dr limrí Kiiÿ -Bi'bifl \'a|nr KS
crei/iri.i tk
564.51KJ.18I. VLetêiicia Je iV?.(if.2iiJ‘ n tr.Of.2<UX Trtra Rios. 1i* de
JIIUIMI ile 2«r:

cov.ii aijcâi»

íinlru Rios-Hnhin. Vnlm R$

JíLS 10. f2, 22. 23. 24 E 25.0A-2ÚI? ne.a

CONTRATO DE V r>|f''2ftl“-L!. MEDFASP SERVIÇOS & ('CF
MÉRÇIO L[l)A blPI1. inwnlo sol?T o CNPJ: 0j,«35.967.'[KWI-5J.
CUJO objeto c a currtulaçãn de emperra para i> fornecimento de mcdicameiito paia iltemler U fumiioia bdsica. hospiular e tlemjis recosiidatks tla sccrcuiw c.c saúde do MUDK ipic Dc Enlic Rios -Bahia
Valor RS 1.275 .01X1,(111 . VigèiKiíi dc u7.tk>.2o| T ri (JV.Oô 2018 ImUv
Rios, 07 dc Jÿtdiu dc 2Ôlÿ.

( •( )NTft A in

CDN1RATO [>F V 04ÿ Jtl 1 7. SMA ,\R SDA RANÇA PRIVADA
M DA HPP íitsçrilo snh-e o C*NTJ IO.5t.CI (J 5 7.-000 ]-i>7. mio omeM r
dcsamuida. u SCíLT.J cxcc-l.vln>
íi píCslavái> dc serviço» dc
no espnlo onde serio realiTudoc ns teslejní; iiitunçs on iiuimçipiçi de

linlrc Rios - Rnhin, Valnr Ri 7X 5H0.ÍH1 \ ,géncj;i >k
0-JUX.70-.7. Fe.n e ltw. lõ de Junho Jc 2017

O

moveis, equipam jnloi hoapíialarci c matoriaií pcrmorienicÿ para cicu-

mVTRATO DE N- dlíl, 2ftj 7-L”. DKEV MED DISTRIEUIDíIRA
L>B MEDJC AMEMOS HOSE! IALARMS J-. ODONTOI/MJí O'i
! I..1 1 1.7 7.1-fNKH -OS. cnj.i oKjpn» í a
LTDA. I"SL7Í‘O xoKrr £i
çoniratação dc empresa liara o Ibitu-utucmo iW nicdicciiiuiiL' pári

2S.00.20’ 8. Cr.lrc Rios. 28 dc J.,nhu dc‘ 201“

UMI

suas ;itribuiç4cí. c com fnndamcno no Ana 4ú Ja Ld n" yob6J9>
CONSIDER \NDO nwiMl J» ÍUVH túvrliin dei ilÿndti .He SEOSP
Sccrcmria cc Obraj. c Scrvjço* Públicoi: CDNS1DER.VNDO que L
ismliiiuiddde d« pntccAsn «rria mais unerusa que >uu revouaviin <i q.re
cuUstxulivamcnic imp.i curia cm prcjuLo no crárm puNico; CON¬
SIDER ANDO Kura.itir n uhÿiv:im-iu an Artigo J“ Ou In MM41.
C0NNJDEP_\NLX1 o que dclcnnitu o Arti»* 4ÿ da Lei 8ó6b'9J;
CON5TDERANDÍJ a pterroguliva cu autotiitelú da Administração T*iV
bJica como uma cmannçÿo tio princírm itt kgalittadc c, 40iiiu btl u
dever, i\ nijn a lliny pivi rogai it ». Jr Zrliir jieln regularidade de sua
ttOUvúo V]gilnit[c, .rdndá q'Ic puttl tanto HJLO tenha siik> ptovocadu. R J .
REVOGAR, por razões de iiiTcresse tfdiliesi, o
SO L V E: J
Prucciso AiLiibiistr.ilivu nw I>l74|t, Ti>mí»dõ ctc PlCÇoS iT* MD4'2(JJ7.
que xem |x« olijeto ê Coutrutitçisit dc FmpKxa E-cpççiuIiZJda ei!l

AVISO DE LICITAÇÃO
PKi;Sj-.v< l.\L SKH N 4+2Ú17

t> Jr ajdKtii de 2017. na Sitia de Reuitiãti de Licitações dn Cenlru
AJrJmsuiiiiso on Lc-lio Piiÿi:- 6'n Uÿi/ro Lnww Passou • Paroih?
Sumaiima, o jiugamenlo do Piegàii Presencial SItP N° [Ft4.'20l", que
tem como ohjílivo -ÿleçín Jas me|1ior«i piTtfKuraa fqtm «tiuinçáo iW

r/ONTRATO DE N" 010 202 ‘-L(s. POMBAL MLD. DlS]Rjm!l00 RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HUSI1 lAl.AKE S
LTDA. iclscrilo íôbre o CNPJ: OS.
711•OJfl 2-59. cujo o'p:cus è a
et>n1rai.ivTu.' etc r-Tipr«>>i' p,r.a « fumeciuienlu dc mediiumenfo par.i
aicndct n farmácia básica. bo>piuloi- c dcmjik [teircvotlndc* da scs rcrarii» ik >:i;de do município de Entre Rio» -H:ihi i. VNlor RE
SdO.>2l).0O. v ipencia dc ti/.<iA.2<í 1 7 .< rr.dfi 21)1*- hrdr; Rio‘. 07 dc
.Linho dc >01?.

CÍSCí)

PREFEITURA MUNICIPAL DL DIAS IMVILA

FRF.CÂO
ptarci

S7 145, segunda-feira, 31 de julho de 2017

CONTRATO DK V
CUNICA SAO VICENTE FRÿ'LTDA ME. Inscrito MIUíC o < -KPi- :0.*?7.A:3.'IX1Í»|-K2. cpy>
cbicto é a prestação de serviços de dinÿnosliço c gçrçrcrair-ento. p.m
mendít aentanda doç MíUMII» do sisieuw de
«íc> nuiiicioin de
Enire líios- Baliia. Mik>r RS ! 5b0.000.00. Vigência de ,0o. 20 1 ? n

RAIMI VDH AJ VER Dl: I (RA SILVA

AVISOS l*r UCJTACÃO
PlíF.CÃO FJ.F.THÒNTCO NJ 1/201’
Aquisiÿci dc hx|uiii<iinett[o c Maceri?.', Pcmwncruc Paia Maiiutençilo ÚL.S UniJuJr.s Je SLúJC Deste Município de Cristgpnlis.
FncamifihaintftilraRcLVÿin.Knlo Jas Propiiílas: As proposl«i« (lev-erút'
sçr cnraminhadasi. cxçlu£iva.n<nfe por IIIçI.I clçtrõf.ico no !5:rio
liviwoorÿ citm.lu REí.' C BIME NTO DAS PROP! )S TA 5 AT É:
:is óíh.Vltoiti do dia LL dc a&oslU dc 2017. AULK1URA DAS RttOdo Jia II Jc
de -T(Jl“. 1NÍUO DA
INJSIAii: ás
D1SPI -TA íN
do dia 1 ; dc agcMç dc ?or 0 Ecital EMá
jiov.br
tÿw.cmtopoEs.
e ttÿovliciuiaÿiha
«Rio*
mtí
disfonivel
e.com.br.

Sks.cma

3

AVISO DE LITILAÇÃO
PREOÃO PRESENCIAL V 3" 2017

Tormi público
Jc 2l>' ás

.pie, recebeia nu COPTL, :>o diu 18 Je jguslo
h-iras, prop>’.'L;n* do ídamcnlc lacradas pnrii
fintral.ição l>e l-in presa E spccul ra.ija T*ar.i O Knrnccimcnlo
D,' Malcnoiy Ele:rico>. Consumo E Pc:mar.-;nic. A Prclcnura
fJahiji >. A» l)iicr\:i> Sesietar I:I>
MII’II pj»l D?
Mur.it.pai» Para Suprir Suns D cmanca » t A Maximenko D:»
Rede Elelrita Púiilit-u Do Muii:cl(iiii. Edital na COPEI. Esj

l

-

conti»mie MP n‘ 2.20U-2 de 5.4-U8 ?CMJ]. i|-.}c in-uitui n
InfraeMUiiu.'.'! <k Chases Pi>blicw Bj'a%jle>m lUP-Brasil

j.ÿriadn diÿilalmcme

-

