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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

CONTRATO 010/2017 - PREGÃO PRESENCIAL - L1

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS E, DO OUTRO A EMPRESA MEDFASP SERVIÇOS &
COMÉRCIO LTDA EPP.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua da
- 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
MEDFASP SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 03.935.967/0001-53, situada na
Rua Quadrangular, s/n°, Galpão 04, Parque Real Serra Verde, Camaçari BAHIA, CEP: 42 800-970, neste ato
representada por CARLOS FRANCISCO MARQUES PINTO NETO, brasileiro, solteiro, empresário, portador do
RG n° 09.705.546-80, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 013.153.175-16, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Fornecimento, segundo as condições nas cláusulas
Olinda, s/n, centro, ENTRE RIOS

tr

-

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 subsidiariamente 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 MEDFASP SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA EPP
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 prejuizos 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 ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento
da CONTRATANTE;
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 operaçao 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 à 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 à 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, á 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$ 1.275.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e
cinco mi) 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 01, com o valor de R$ 980 000,00 (novecentos e oitenta mil reais), e lote 06, com valor de
R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco 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 especificas 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 CESSÀO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
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

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo até 12 (doze) meses, a partir da data da
assinatura do contrato, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da

Lei 8.666/93
CLÁUSULA SÉTIMA- ALOCACÀO DE RECURSOS
7,1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação

orçamentaria:

r

Projeto atividade
2 049

Elemento da despesa
33.90.30

Fonte de recurso
02/42

Projeto atividade
2 112

Elemento da despesa
33.90.30

Fonte de recurso
02/14

Projeto atividade
2.051

Elemento da despesa

Fonte de recurso

33 90,30
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Projeto atividade

2-055

Elemento da despesa
33.90.30

Fonte de recurso
02/14

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 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;
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 prejuizo das sanções cabiveis 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
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CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
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 prejuizo 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:

Cr

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 Município 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. 7o da Lei n°

10.520/2002

€r

f) Declaração de inidoneidade 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 alinea “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 à 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 á Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida,
sem prejuizo de outras penalidades.

Si
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10.2. - A penalidade de declaração de tnidoneidade 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°
a Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de Pregão

10.520/02, subsidiada

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

12.1. - As partes 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 2017.
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Eutpieÿ EspecL.i/ada cm
Obut. C ScrviWi dc LngclihiiíL. pau PAV SMÍ- NTACÀO NA AVbN3DA IMBASSAI.E RL'A ANTONIO CONSV1 MT;IRO. .m Vunicipio cc E»ia±. d'AviJu confoiTii. at. cipccificjçòcs c quandLativos
c„tmiaihjf net-K Cdi'al e SCUí: anexos ficmnhj dsscjrmuJu o aHf
iradnòmi c a ampla dcôsa. notllblKlC .'SCubckvc o Tndsi supracitado
iiTliuLO. !t - DFTERMlN/tR o hiqui' omtc do pitJCcSxí» 1 1 ci mu >r i u,
Dios d'Avtla. 2S juUiíi de 20 L . Jussam Marc:ii do Ní.àdtuenio PiefeiM Munici|ia.l

co \ TRATO DE NV (M2'2tjjr J AIillAR MTiCR A N(. . \ PR J \ Al»A
l.riJA FPP. lnscrili» sobre CNPJ: Kl 5í>(J (Iã7'illb.I- n 7. cuii» a'iie:>> c

a prcsiaÿàe dc SCí-N iÿtts dc segurança dcsÿniiadn. a scicui exCeunul.is
rro cspalo onde scriir* rcali/ados c*s lirtrcioji juumos no nuiu:t ipio dc
dc 22 f)P 2'-,lT 4
Knlrv Rins-linhm. Valor RS C.VIOO.Oã
22iK:i>:T.Kniro Pios. 22 Jc Junho de 20 1 7
|í>K COMl’NifACAo l MvKklCONTRATO DC N'MKH
TINO L !'[ > A. In SLTILO stihrc 1 1 C N P.1 17.i54..43 'iji!11 1-41. c iM -hici«i
c a piesuÿny df serviço* de publiodadc. de Lirát-r cililfilivi».’ im
IbmwniVt' e dc orientação social. Valor Eis n5d.dbil.(jiJ. Vidência dc
1ÿ ílb 20!- a 1 6.íib.201 8. F-ncr Rio-,. 1 6 d.- IOHIM de 2nl7

..

CONTRAIO DK N" old Nu 7*T \ AKNR K S SNT.ANA ÍSCRCVÍT
MF-: In AnIf V<4;rc o CNP/ N* IO..S t?.A2V 4*101 -K*. CNjn ubic'.o 2
furheci’Vicnrii Jc »)dlrr»jl cc dcpc.lit-nu- <li<:;'ii.-o petlapúuii >t c n:nv
siliws -or.ta L'i)/»nhu p.-c.j dtvcrAn sccictuiidí dc.stc iiniii:tr.vi\ \:il«u Rf
4fi.V'45.ll(J Vigência de líi/if, Jiil7 0 V.jV, 2M|S. V,,:,.- R:rit. If- •*!:lunbo dc 2('J7.

i ONTRAir) J)L N* ftZ'.,2A| • ANP

PkíXiÃO PkhSL.NC J.Al. SKR N 4+2017

Prcytviro do Munifijiio dc Cm; das isJ:n.-v< tom.1 publico
para eorihocinvculo c.i>« imciesvvlos que ti44 paru JS 08:20 h <k> cÍ4
!D de a*oMo dk 20L-. na Siih: dc Reunião ilc: |. icifaÿiH'S Ui> Cenho
.4dr.úniH-.iaJs o n.i l-cli.i Pr.s$nx
B.suiõ Lauro Passos - Parque
Su.naCmv. o jU:gamc!!io iLi l'iesJt> Pneocrieial SKP N” l.44.'2U! *. que
’em cuinO objei«M> sclerío das melhorei, pL-tf.ainn> [wim aquisição de

df cuiiijiaif.cnros dc iliiimiuie<bi
eui-cnni7íKlfi. CflNTCA. T TD c TT-Sri- lK-v paro coníor->iiTi-.çào Jus
teÿle os ãli&itos a SHIUU Amõ..io o S3ú Joio quí ser? realizado nif
dixe 10. 12, 22, 27, 7-1 F 75.0h'7Õl7 pela udrriini.st ração nn»ii!ç»píi: de
Cnlrc Rtox - BnilW.. Wilor Rí 7&.5JO.OO. Vigcncin du O'OJbJOJ" u
llb.701". Fiibe Rios. 16 de Junhn dç- 7tJl7.

rtuntnÿcm. mÿMlsuvo e

i)

çcmpamçmoÿ hosyimlires C ni4tcri4is psjuníjiunlc s paro alçnnv iwessidiu'.ts d;i SeciclJíia Mun..ipa. dc SIIíKIV. ÇooldfiW
c>pLtilÍL-.v,ÿJs u-onsiMnlcs do lemio dc Rclctêtiçui Aiiexo 1 tio Edi-.al.hilorniaçõcs em Fo.;.d n.i iCJe desra Picle:H:r.i, Tel. (“ij ,iti7l-

movei»,

i,ei

-

MI:
i ui/

/'.Im.jtt J.S d.- irilln dc
CARLO* JOSL */LNT0*

.'!) 7

PKCFlilTl-RA MLWC1PAL DE CL KAÇA
AVISOS l>K I.MTIAÇÃO

t> P:egoeitti Oticiul de i in-aç;i RA, m filie. IHi uso Je
atribuiçíiev L'juis toma THJOLíCU O EIreÿ4*i Prcscncúil SRP

MUIS

7,

Pn.'rc<M‘ Acminiscitovu 2õl;2<H7. uiijeio. Conlataçào Jc empreso
por uveio do Sisicma de Registro dc Preço pau jir:s!?ç?.i> dc sersiços

dr ngcncianscnTu dc diárias cm -poiÿadj». hotéiv. cjvan de apoio cs*
pciiiihziuiii cm receber p.icicido o í 'l-iiIio
Res'iiiieniviio de UHUíK
lógico . iinrilupw, paro
dc dMgns ilioMs. ilc bvJJi.-icuto
att.xlíi .o neef'-sic-.iilfs ihi\ pusiénciuN jlrudiflris peto SecTeicha de
S,iiu:.c .[uc realiram Ini.mik-uo Fuiu dc douudlio - TFD, nenrindos
-OL-IíIIS iii SecreUria ce Dçsçnvn.vjmc- ui SOcijl í l0LL>nio;-ilo Je
tihn-.i>!!;iinis públicos uu ,i seiv co CVJ niuuicipio lici-tm do icrr:rõru>
iuÿisiiir.. Socvin- 1(1 04 20 T
líiíKJll.OPiCÿOcifCíOfioiu.tlcCiiB A. in fi le, no iisii Jr suus at; ibuicue* legÿiM NKILI piihLoo o
PrcxcncLil SRP IINUM 'JIJ 17. Pruc.3Si.i AJmi.'.isirdlixo
752-?(i!''. objeto: C'ov.r/4ujção de empresa nur mein do Sistcnu dc
ReeitltiLi de Pieço jniifi a qu.sk io tk cquiji,im cult's e m;iteii<:! neiLLitLidc dc Saútlc da Kumilia Jo l>i<cru> tic
nuncme |M;'4 ;lMulct
Patanuilé. sla 1LSF Barihu c o I'coito dc Na-.iiJn ilo Mundn Novrx
LniiiaiL* livcali/ad.is iln MunicJp-o. Sccvàu JO 'OS 2017 ái lh:00ii. O
rVÿoeilo Otiuul Je CuraÇ4/ BA, in tine, mi n.so dc suas atribuições
leÿ.w tom? pnhlis’n o Pregío Presenciai NKF ridM.-2ti]7. Frrxrcssr
.\(lon«Tiiinvsi 2?’ 20 17. obicto: Coutrotaciu do cmpi>-’ÿ pot mmo
ili» Sistemn óe Reitisloi de Pies'u puro dquis.ção de cqmprniujr.ros e
maicnul psToinnentc para alarde a l.'cudad: dc Alcnç.-Ls Esptvialiÿoda mi Saiidc dsi Munlcipm Secção ll.f)?/2hl7 à* 0S:0Óli. O
Pruiiiviro k’fn.in] de Uiraçá/BA. JJI line, no uxo ck suns atribuii,iVs
legais tor-c público u P\’í*ão Prc-i-eneial SEP 11*01? v2P 1 7, PMCC?M,I
AIIR;-IRIIHTI;I:IVO 254 '20 P, ohjetu: ("untivnaciiu de empMsu pin uteio

:Kí

Premiu

dovninciilti ptaic ser verificado 110 onJcrcço etetrõnico blip
pfki I'lkJjg.n 44in *2i>| 707 roil 1 4(1

Estc

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

CONTRATO 1>T N' 0?l?(H7. LOCTNfP SERVIÇOS I.TÍ>A MC.
inNcntp sobre o CNPJ: IKS.x 7 K.rt 75 -’Oikl J - 7 cujn objeto ê d fulurr. e

.

J X IRAIDS T»’ CONTRATOS

< 'OWR.-vro

-

ni: N- •.11:
7-L MEDTAS11 SI-RVKOS A COMERCJO 1TDA l'l>K uiAiikt sobre O
d.VO.I5.‘>N7 iXMM-S.i.
cujo vhje:o í u corn; jijçi.' dc empresíi pur.i o forno; une:::.1 dc medicd.r.cuii: p.11.1 1.1 0* dr:
rLi 1I-SíK u l-.õci.i, ii.-tii'i.iiiir c dcmai.» rteCcsvis.itL-s eL .ttcictarii c.» -ai:do d.- M.inuipii: Uc hnlic Rios -liihii
V,i|nr KS I 275.s''7U.Ud . Vigência :L d: 0x20 IV írhh.jOlS L.tiUc
Rios,
dc J..nho dc 2d!

eventual preSliiçin ce <çiviços çornunicação sisil.ll cvlii eslr.:1u n rn<ÿ
3orol,i vuul (iam ufatJcr divcÿs-ÿ sCLiL't:ir.rK nçsl.- iimmcipio. Valor TH 5d.7t>4.5l. Vigência J< 09-110 TI.H 7 a K.I2.2(-’'.
Enirc Rnss, l» dc Junho tie 2m17

l:iLitra ann

.

CONTRATO DH N 11111 20 17-1.2. MEDICAI. FARM A <’OMFRCíO
ElKtLl Mb. inwtno áoÿiv o CNP/. ill.OK.Qÿ-J/OOftl-tÿi. mio ohem
ó 4 eonlralaçun dc ctniK'c-&? píira o fomÿzLmztiw de mcdicaÿcntn i>arc:
ri.cndor n liirniieia bahi:n, hoipiuilur o domai J ncccsàuLtílcs ib v>
cretariii dc saúde dt> iuuntcipu> de Enire Rios -Raliia \;ilu; Ri
í 64.50(1JK). Viíéncin dc P7.r>6.:u|7 a rrrvi.2i.il?'. Cnln? Rn», ir de
Ju.-.hu dt-

itiK'

CONTRATO DE N’ 010.20 D-l.V HASf! MCDK AL E>lSTR10UlOo ft A DE MliDK'/LMENTOS PRODl/EOS HOSPl'IALAJUlS
</DONKU.Ofil('(iS
sÿbre
( NPJ:
o
msenro
LTD A.
O- iWl. 167 'HOrii -:k, cujn oSjetn é J L-onl niuçáo ce empresu psini u
fiHWtvimciito Je iiiediramenlo j'aro atendei a tuan.k’ia hasicu, buspiialar e Jci«;»iS ucccsriidedev du «ecieliiriu de >júde dn numicipi<i Jc
Emm líios -Bçhia, V.l I or líS 078.iJ(4.i.fJU Vi p.é r.ciJ 4e l>7.l)fi.2lH 7 n
0'.U6.20l8. Tr.tre Rios, 0” dc Inn ho Je 701“.
DF. N ' (llll'20P.l.J. A VD'\N (TlVÍERí TAl. Dl
FOUiPAMQNTtXS DE ELFTROD1CIN A ¥ MFDUKMENTXK LTDA MK, iiwcriio iOLic u CN'PJ: 34.7(i6.(ió7-i!XíiM - 1 y. cujo objew Ô4
controlaçãn ik empreso pam n fcunecimeTilo dc medicamente parÿ
ulcmicr
tJiTnú<Iu I'-LLa, hospitalar c demais ncccssicbtks da socichnia tk »iiúdc du munieipio iL bnbe RíUíí -Babin. Vali» RS
4ÿ1 4ÿ1,00 Mÿcttcla dc iJV.O&JiJl7 a uCiKkatilS. I'.rlvc Ruis.
dc
Junho dc 20 1 7
CONTRATf)

COVIKATO Di N“ *\}S 20 J -. CUl.RlSlON SAMOS DL ANDRA¬
DE ME f. scriio 'ÿobie n CM'J: II2. r7."3N--iXjfrj».i2 cujo n1'ji.-li> c A
fnniLLiincntii de pnent f>ur,i m,i]»Ucavâo UU.N veiculo-, dc d-.Vs's.tmvn-Uriíuí .lo rTui-uiipo dc Lnlic Rios-Bahia. Valnr RN "4 2ifA>
\'ÍLÓnciij dc INIIíI«21H7 J IXJ í ’.
kw. I»t* ilc Junho .!.;

2t\r

ONTRATO DF N” ÍK.4, s,i | ? IU(. ILLLV t ATTIFLl RIB.AS BARRtJS PIMFNTF1. Tuscruo sobrÿ a CPK N X 7 ,’4T .Jo5-e- 1 , CUH»
ubjelo é a loi-açào ile miif-ÿl jistr:i Ismr luiuuuentu dn> <L-I IL-I:HI:.>
rr.gnirirnis dc ohms c iransporte,- do mimici-.ro de Piilrv Rii.s-Mii 'i,..
v,ilor RN 42.0(41,011. \jféncia de h/.OA.Mp
|‘7.i;.2h|?. I:,:ir.P.Í0>s, lr< oe Juntiu de 2017

Í

,,

CONTRATO nr V Uln-20", EKTR1-' KIDS A RTFS OR A FICA
l.TDA ME. Inserilo sobre o ( NPJ N" -LU .7»* 5-001H-7r», r-> olv
jrin c a ?rcstaç:.o dc «iviços jrálicos iÿr.i secir;;:n:i dc smide J«>
llIunU-ipni ílc rnlrc Rios-iJ.ihi.s. VHl.sr Ki 40 4f-:.?ll. \ k-eficia K
0; .4Jf-._0 L J ljLti(>.‘*l«li;.Kii:r< Riov L>I de Junfiu de 2i/l 7

CONTUAD/ DK N”(r- ?ur7. VFpr riTSTRIFUirUJllA ITíIA

Pk£FEITURA ML’NIC’H'AI. DK

ESI»]. AN AHA

AVISO DE L1C1TAÇAO
PRETLVO PkhshNi r \i, v r. 2in7

CONI'KA'IO DE N"

(IJO '20 17-L>. C5 Mtl>. PRO DU lOS CjixlNTOLCK/JCnS t JIOSFJTAIARF.S FIRHLI. inscnlo inhre o C'NP.l1 1 .400.s?70 <li70 1-dO, cu.ro objclo c 4 çonlumifim dc empreaa puro n
f(imc>ll)K'i);o Jc liicditr.menio para mender u tanuàeia basjea. liov
l>iialar e de; nrus neLvs.sidsrk' d,t secretnru'i de saúde do inumeijuo de
tn:re Rius -B,;l,la. Valor R* ? '’(-.9 75 111i. Viÿnru dc 07.1V. .?<H" u
tl7.Uii.2fJl>*. Lnire Rms, I” Je J 1 mh n de ?f?'.

MI-

ItKcruo snbie o C'NPJ M L«MI54.3ÿ10111-7 ,!--. > > 'hjel11 i iLuriecirnenlo dc matcn.V dc l-mpcÿj pa'4 3 secrebu.i d:- scuide do
Vi-jciKin dc
rr.umçipm dc Enirc Rios-Buli.a. V;iJ»n- Rb
•9 OftTo— J 2'>J>h.2ii|S. T mx Hios. 29 de Junho de ’IH 7.

w

iti.jax ,li?miiciiix3itakJitni|,

PKODUf. tltS tlRhLJ Mh. Jn-

cri to ‘sdire o CM'J N ' IJU.JK.?.í.UUXK1PE-9<>. cujn ohjftu ê aiiilniHis'iiu
dÿ cmprcsíi parB preitação de SsTviçii.-s dc Uicaçàu. íiioutBp.in, 4c«-

Dias D‘.U ib. :s j,- |. >.: dc r::J“
IUSSAK.A MARClA DÓ NANEIMl.NI O
Ei etc M

m: ucrfAÇÀo

<I6.2'JJ *. limic R:os 0~

O JSJTRATO m079'?Í>I7. C1TKK S SÃ1) Vm-\TV ¥ ftAA
OS< (í LTDA Mli. IUSCJJIO «mui CN?J: M.“77 ri:.Vi(íK'l-sJ. mm
iibjero ê a prestiifrlu 4r "iersnçsii dc sivigiwricu e "ereiit;.nr:enJo. p.ir.a
íllíUder ,i dcmiintla cion UMiarioj. dp slsièillJ dc saúde do numic-.pio .v
(Zurre Rio*' Rnlna Valor RS '
000.(H>. Viÿpntra rfc 2S IRK'017 :J
28.ri*.2(>:K Krlrc P»cv. 2M dc JL.nh<> dc 20r

R.tJMI MJii Al VI S JJl- l [RA Sll \\\

Àcuidvtio de I i|uiparr.cnl*i c M.Uoial Penilfir.em.- PrJtu Maimleÿiçào d•Jÿ LiiiJade.s dc S-fjJc [Xÿsie Muniiípiu Je Crislôpulis.
Lncaminlwimen'.o- R cochimiíol cv ilns Pro|KiàlúS As prPÿpOsliK de v aã o
sei ev.caminhadrÿ, r.ncliLsívam cn:c p<ir rrieio e1el:ò::ico no siHo
|icii;n-o«r< omn Ur. RD'COJMEM'O DAS PR( d>< *STAS ATE
Í.» usyíhnin Ju dia II dc .igoslo dc 2<JP APERTULV DAS PRO
POSTAS: àN f>8b.i1bi-.in du di.i 11 dc -oua'iu ile 201". l"NÍC'IO DA
DJSPI PA: LS 0l>hf»>min du dia li 4c i.gnMo d; 201". O Ldibil l..slfi
disponiccl ruis
ios «ai-wcriiwp.it- s. hd JJíIV hr e w-wvvdicilacoc.S'

PRHFBITLTLÿ

V t43. twjuituMçira, 31 de pulhn do 2ÿ I;

tio Siilmu íle Revision cie Preço pura aquisição tio etiripaiiuv.los e
material pcnriíiiiOUé paru meinier J 1 'niJiidc Je Alçnção P&iço&wial
do Muiiicipio. Seeç-ào. 11 PUrio:: ás l4nHih. O Frcgsieijo Ojlcul de
CrraçafBA. u» fine, riu uso de Mias atri funções ls'jiai$ Win<i piililicu o
Pregão Presencial SRP rfUAí-OOU, Procesyu Adininislnlitii
255001 7. ohjçui: (. oniflihição de emprega por meio do Sistema 4c
Regts.ro ce Preço pina nquksiçào CC vq uipa meu loa o material per¬
manente para arçnde:' íi líibomtfno dl l'riidade de Atenção F spe¬
ciali/ adí cm Saúde ilu Mvniíipio. SecçÃo: M-OH-ÿOl 7 às <W 00b O

AV IS<>S 1J>' l.iriTACÃO

vm c.Ãii ¥\ mtò\r< í> NJ u2ar

PliKOÃO PRI-SVACUI

- seção *

Tomo piibhro qnc, receberá

-,<i

COPFL,

110

dm 1* cc jÿosto

dc 2r:-l". a* HO Ofi h'»r4i. |iri}’uslcii JcviJamciUc lat-ratliis pnra
a ComruMçiín De pinpresa L-speciak/ada Para t> FOUICOIHKIIKI
(),’ Mílçi-iftjí tiC'.ncns, Cunsuino Ei PcrmancnlC, /V PiCl’o lUu'ii
Buhu L As Oi\ ers;u Seudan>s
Mn;iiv:pa] De Espbmid.i
Ds'LU(UlC4b L A Mil tun cnvào Du
Mur.it -pais Pam íiupr;r
Kcile Flvlrtia PiiMiui Do Muirtl|no Eilitul uu [ 0j*Kl.. Fs-

rXiçuinciuo 4ÿ5i:iqJu

-

Jijjim.f' tnti: Corirsirim: MR
2..Miti-7 de 74‘V.'!.70Í>1. qiic insriiu: .1
Jnlr:tchlr..luru de t"h:itcs f’iihliei,s Bro*iletiv - lUT-lriiisil.

"*

