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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CONTRATO 010/2017 - PREGÃO PRESENCIAL - L5

CONTRATO QUE ENTRE S! FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS E, DO OUTRO A EMPRESA CS MED PRODUTOS
OOONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI.

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 CS
MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 11.400.939/0001
60, situada na Avenida Santiago de Compostela, s/n°, Galpão 02, Parque Bela Vista, Salvador - BAHIA, CEP:
40.279-150, neste ato representada por JADER AZEVEDO MENEZES, brasileiro, casado, representante
comercial, portador do RG n° 2.169.857-06, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 326.570 645-15, doravante
denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Fornecimento, segundo as condições nas
Olinda, s/n, cenlro, ENTRE RIOS

-

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 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 CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E
HOSPITALARES EIRELI 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 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;

t

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 ás 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

. - O CONTRATANTE se obriga a

3.1

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, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste
Contrato;

e) Declarar os materiais efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

-

I

l'

4.1.
0 valor do presente contrato é de R$ 576.975,00 (quinhentos e setenta e seis mil,
novecentos e setenta e cinco 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 05, com o valor de R$ 166.975,00 {cento e sessenta e seis mil novecentos
e setenta e cinco reais), lote 07 com o valor de R$ 410 000,00 (quatrocentos e dez mil reias).

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.
I

n
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DF FNTRE RIOS
4.3. - 0$ 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 quaiquer 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 CESSÃO, 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- ALOCACÃO DE RECURSOS
7.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentaria

Projeto atividade
2,049

r

Projeto atividade

2.112

E

Projeto atividade
2.051

Elemento da despesa
33.90.30

Fonte de recurso
02/42

Elemento da despesa
33.90.30

Fonte de recurso

Elemento da despesa
33.90.30

Fonte de recurso

02/14
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Projeto atividade
2.055

CLÁUSULA OITAVA

Elemento da despesa
33,90.30

Fonte de recurso
02/14

- 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 indenizaçâo, nas seguintes hipóteses:

a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das “ordens de fornecimentos'';
c) Superveniéncia 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 prejuízo das sanções cabiveis nos
casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.° 8.666/93, alterada pela lei n.Q 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 prejui20S
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.

I

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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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. - A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas
obrigações, ás 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:

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 prejuizos 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

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 prejuizos 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.

í) 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)

f!

horas, contado da notificação administrativa à 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 assumidaf
sem prejuizo de outras penalidades.
ms
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10.2. - A penalidade de declaração de inidoneidade 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.

I

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 201 7ÿ
\
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çue mo por objeto K CIMI1M:íIçõO de Fmoicsa Especiaii/mD eco
ÓTIJí v Soiviços dc l.npclihjiria.
PAV LMJ TAÇÀO NA A\fcNIIDA IMBAS-sAl K RUA ANTDVIí» COKSFI HfIRO. .10 Muf.tcipio dc Diaz, d'Avilu cunfomic a.h c spcL :fin»yõo> c qiunti-zilivos
estimados ne>ic Ediiil c- seus anexos. Ffcimihj a-dcÿuijJu y vuu-

-

traditono c a ampla defesa, conforme cstaPvJoco 0 >" do supracitado
«niço. II - DFTf-.ftMlNAR i> »iqui-> nonunto rio pruceÿsu kiinitoii.
Dias d'AvtJa. 23 julho dc 20í 7 Aissarft Mareia do NLSCíIIIUIUU Prcfeita Municipal
DÚK

lT\<ÀO

O Pregoeiro do Município de Cruz tla% almei-s- tema publico
para cnnhftcimcnio dos uivressadusi quí fica para as Í)R:50 h ilo dia

.0 Je agfKco de 201". nu Snla de Reuni ân de Licitukfufs do Centra
Aôniinia-raiixo na Lclia P:ÿíúIS i.'it - Bairro Lauro P.IS«)H - Parque
Su:naíima i> jingarnciiio do Picgõo Prcwrieial .SRP Ni" W t.ÿOI", que
tem cumD objiitivo seleção daí, melhores propor* pnra aquisição de

moveis, equipamentos J>oipimlarçs c materiais permanentes paio atenfte nc* exsidaikx J;i Ncerctaria Municipau lie Sawlc, confimne

e»pÿeiik,ivúeÿ ,0T>\i.mki: dó Teimo xlc ReiciCncúi - ArtcxO J Jo hditíl.lntbnnaçòcs em Kdiwl na setk deiiu Pierc.A.f.i, Tçl. (75ÿ 2621K412.
Alueis iS IJí- jn lin ilt- 20."
CARLOS JOSÉ SANTOS

Uni) (:n.s

PREFtHLRA MLMCIFAL DE CURACA
AVISOS I7K IJCIFAÇÃO
l) Pn-jmeiiii Oficial de t. uraçil-BA, m fine. nu uso Je SUM
fttribuiçbcg legais toma puònico u Pregão Pr-TictKial SKP r*rito2.2017.
Pmeeÿso AÿlminMralivo 251/2017, objeto: ContTatJifào de empresd

r.ieio di> Si»c:no dc Reju-tío dc Picço purí prcsinçílo Jc scrxiços
dp nÿcnc inmento de diçnas cm pousadjç. Ituléis. casaÿ Je spoid especiuliZiidn em rcccNer pucienltÿ e C ciino tie Rjex-U]*lÿii«> dc- usuá¬
rios dc ctirpns ilícitos, dc iraLiunc.mc.x psicoJóçico c jmálúgo&. paro
jlrmler ftS noers-iiJades Jos |VftCiêiicio. atendidos pel.» Secreuria dc
S-iiuk que rcjLaaitn Tr,iiamcr4o Fora cc comicibo - TFJ>, dcmjndfts
pni

dl) Secretaria de Dcscnvi>ÍYÍmçr.tti íuieiil e locomoção dc
ritiii ionatiux |nibln.-os ou .1 serxiçw do muiliíipio ilcinm di> tcintõno
:iucioii£l. Secção- I0.'08-201“ ãi J4:00h. O Pieftooiro Oficia, de TuiVt-iBó. m fine, no IKO Je suas at; íIUIíçIVN Irjtma tumu público a
AJniirisimuvu
Prendo Presenti.sl 5RP :f\Ki3.-2fH7, Pruc.ssr.i do
?52-?0!n: objeto: Cont-ccação de cmpre>a por meio Sistema Jr
Reÿi-uru Je 1'ICÇM |wra aquiMCí.O de equtpaiiieulcK e material permutunlc po--j itcntlur as LTidadc du Suiutc da tvmiI Lu tio Disuilo de
Pauumitr dft IJSF Câolhui <• o Pasto de Saúde dn Mimiin
Uiiicodcf luvali/iuJftí <lu Municipiu. Secção: 10/08. 2 D 17 ás ] 6:00h. O
Pr<>;uciro Otlcinl d«: Cu«çá,BA. in fine. PM u.st> Je suas Atribuições
lvçftis toma público 0 Pregão Pmcncinl SRP nl06J.-2(U 7. Pmces&o
AdminisTtanvo 2n 3-'2CJ 1 7. objeto: Couhntaçâu Jc eirtprc?4i por meio
ili> Sisteniu dc Rxÿistr,! tk Ptefii pitra dqusiv)“i dc equipaiiicnlos e
TOfttcriftl porma-cuic para atender a Unidade tk- Atcnçfio Eipcemli/xja cm Siihle do Mynicipiti. SK>àII. 1 1/(1ÿ/2017 ás BS:0uh- O
Pregoeiro c itlcútl de t. urwL’BA. in fme. no uso de nuas ntribuiçõea
lugais wry público o Progào Presencial SRP nÿbí-MOn. Procçÿo
Ailirinistntix-o 254.-'2()l7, ohjetu: Culiuuta (8 11 de einpres;t pivf flifio

D A-.il;.. ?5«

J{ l.:.h.i

de .201"

JUSSARA MARCIA DO NASCIMENTO

PRFGÀO PKfcSEMTAL SKP Nc 442017

'ticiúis

N'J M r Aí VIS 111- I IRA <U.V.\

PREFEITURA MUNICIPAL Dfi DIAS D AMLA

niitmçío Jas UuUUdCii dc Saúde Ptfs»re Município de Criutôpolb.
EncamiuhaineniívRecet:iiTwmo iki Propoaias. As proptuiiav deÿ-eiSo

Freteira

PREFF.ÍTURA MUNICIPAL DF FNTRE RIOS

on llA I OS DE L ONTttVrOS
CONTRATO DE V 0 1 Orr>IT-L 1 MEDFA ST1 SERVIÇOS A CO¬
MÉRCIO LTDA EPP. inscrito
0 C\PJ: U3.9i5.v67.-WfH -5 -V
cujo objeto é a cemusução dc empresa para 0 fornecimento de me¬
dicamento paru atçmler a farmácia bisica, IIOSIJIíJIJT e itcmnis nçCeáiléuúts.-S cia hCCTCtarift ile saúde (to Munidpio Dc Líltrc' Rio> -Bahia.
Valor RS J.275.0tHJ,lKJ \ j-encia dc w7.06.2017 a 07.06.10Ui. Lnuc
Rion, 07 dc Jutilli> dc 2'íl".

.

CONTRATO Dh N' xlltk 20 17-1.2. MHD1CAL FARM.Ã COMERCIO
LlKLLJ ML. in>eiiTa sobre n CNPJ: 01.015.934/WKIl-60, cuio ohktu
ç a cunlraiaçfto de ÇKipre*a para o ÍOFOCCiracnin dc mcdicamcmo para
aroiKl-er a krtmácta bãsicà, hivspiialar Ç demais nccCSMdftdCb da SCcrelaria dc saúde du itlunicipin -ic Entre Rjos -Rahia. Valor Ri
f n4.5Uil.00. Vigéltcift dc lt?.l)6.2l>|7 a U7 Oft.iUlÿ. linlie Rii>S, 0“ de
Jujthsj de JdlT
CONTRATO DL N" 010-20] 7-L\ IlAtSL MEDICAL DlSlKIJK JCX.>RA DE MCDií’AML:Nrr.>b PRODUTOS HOSPITALARES
( 'NIM:
<1
in-erito
•so ore
oDovmi <Kiic<tó
LTDA.
07 .SSJ. 1 6731001-1R Cujo ubiotu e a conlruLiçàu dc empresa prim w
liircve»irriemii dl* mcdivainrnio pitra utenikx ;> furmácij biisieu. hov
riiuliir e (Jamais necessidades J.l Srtrcluri.i Je sjúJe Ju niuittcipio de
Eum; Rios -PUhtJ. Valor líí (S?í.IJ0IJ,í>I>. Vij;áiici,i Je (17 .06.2(11 7
0r.W6.7rilH. piitif Rios, L“ de Junhi» de 20'. T
DE N 0l4l.'20l7.L4, A. VIVAS COMF.RClAL DE
FOUIPA MENTOR DL RI.FTKDDICÍNA V MFDICAME\T('S LI¬
DA MF. inscrno sot'i'e n CN‘PJ: Jd.ÿUú.btiÿ.-LtObl - 1 v, cujo objeto é -t
0untri[jçãt> de etnirreia |Wra u forrceimenl»ÿ de medicamento rara
utctKiu; 0 famtauu húsiui. hospiUilar c dciikuis ttoeussidoiUs du sccreUrria dc iUÚdc do município ik Lturc Rios -Itabia. ViiJtir RÍ
441.80iJ.00. Vigèncúdc l>7.06 20P a li:70ti.2ul8. Erlu Rws. «7 dc
.lu.-Jjo <lc 2017.
CONI*RAlT)

COMJLASO DL >" UlOiÿlV-t..'. CS Mil). PKODUUiS OlJfJNh liaSETÍAl.AKiS JiJRLl.J. interim sahre o CNPJ:
I c .400.9 *) Ni01-'ÿ!>, cuiu nhiclo c o eaúifn:p.ç.ia dc cmprci.: p,n;i 0
fonisvimcnio de mcjieõlivnio pnr.i :ilender i*. fi-tmâcia fw-ica, lu>spiular e deuiftit iracessicndc; dft íecfelftra de Muidc du município de
fntic Rnr» -Bÿliin Vnlor RS 576.ÿ75.1)11. Vjpe.xiu dc 07.06..'iH T u
If.HfiJhlK. lii.df Rios, IJ“ iVe .Uuihn de 20 "

><>

hâtc documento ivnlç xcr verificado tio endereço clcmiuico bttp: • uÿ-w-.jn.ÿÿiitÿiiwácklaikiitnJ.
jvh. i-udiÿi rtl032fH 7(i71: HO 1911

V 145, seijunda-leira, 31 dc julho de 2017

3

CONTRAIO DE N~ «inf-roir-u. FOMUAL MEO. L?ISTKJBI :lHORA 1>F MEDICAV1EKTOS K PRODUTOS lfOSPJTAl A WPS
LTDA.

msÿnln

cojirnlÿcw

de

snbrc o CNPJ: Db 7iJ4 711. AM! -59. Cujo obicio õ ;t
cmprçsj parj o fumecimoiro 4c medicamento por*

aletvdcr a Lamwcio básica, hospualaj c dcnwia n.-ccv-idi-.clcs da íCcrel.iri.i de vi.ik do mrniiipni ce Drtre Rio.» -K:ihi:i. Valor RS
W.529.00. vigência 07.On .20 Cr a O".06.20 IX. LiTi* K*w. iV. d„Junho de 2017.

( TON* [HAT O DE V 01 f). 201 7-1
OKEV MED DISTRIBUIDORA
DL MliDM AMLNT OS 110SPJ TALARIIS L ODOMOLOUJCOS
LTDA. I'.wcTiv sobne o CNR1. I AI l.7?j.-oi|<j|-tj$. cujii <ihjetn í a
u fumecimciuo dc niediciimcnto liara
cOhiraU*\ín> ito empresa
ais líder a lúrmácja básica, tiuspildliu c ik-nuis uccecmdnilcs da <ecmlJf i/i ile sac.dc dit ímenitípiu C.e Knm; Hiuÿ -llahia. Valor US
I34()]2,3l> Vianda ik n? (J6.2iH? a
f-n:ic R-.os, tf de
Junho dc 2UI 7.

CONTRATO DF V 029201 f, CT 1KICA SÃO XTtTVTp FRAN¬
CISCO ITIJA ME. Insaito SOOíC n CNPJ. 2s».777.C5i|í«r»l-»2. cuy>
ohkto c a prestaçso dr serviço* dc dLatins!iru e percut ijoienro. para
saútle do jmmifipio re
aiendéf a demanda t!i»5 usuários do sisieinn
Entre Riov- Bÿhia Valor R5 1.560.OOO.CK) Vtgêncm dc 2K.fk.20 1 7 n
28.0íí.:o:í. Er.trc Rins. :$ dc J-nho dc 201"
IONl7R.\TI> DE N"U4LV2<H7. JAUU.-MÍ Mií !l RAN(,'A PRJVAD.A
u CN'PJ: I0.SW1 (l5TAHlUI*u7. cuio ol»j«ro c
LTDA PPP. Tnscrilo
<Jç wpirança dcsamwda. ft serem esccmadi».
<1 preslaÇiin dc
no c»pnlç> onde strrilo Tea3i7-•ÿdoÿ Oí. 1eslc|na- jurlinoÿ no mim.çipio ce
Eturc Rios-Hfthia. Vftlm Rl ?5 lOÍLOtV Vn&ida dc 22ÿ>|7 a
22 UK 2Jl! THnlre Rios, 22 de Junho de 20lf

CONTRATO DE Ns WH/7017, IRK COMUNICACAO T MARKE¬
TING LTDA. Inwriío wbre 0 CNPJ; .".354, AVUfUH-**. v.,'i> ohjcu.
c J pitsiação df «rviços Je publicidade, dc çarãlex educar no. inI'nmiatiio c dc orwuação social. Valur RS 65(1.(NMi.Ill) Viÿcncia »!e
16.1)6.201- .1 HS.í)6.2(H-V Func Rinv IA de Junho de 2MÍ
CONTRATO DE V DI9 7t)l 7-L2, VNNK K SVMTANA TSCHIIMI
ME. InsuTLiP suhru a CNPJ N“' J9.5J}! 327;tKlÍj|-«b. cujo ubjcio c
tiimeóinentií de material ile expediente. diuJliiu pi-Jaijcisii. u = u'.rrv
níJicK p:iT:i co2inlet paid (IjvÿLt scsrrcLuias dctlc município Vulm KX
Júi.-JTIin. Vijtéocò Je |AÍ)6.2(H7 a Vvllfi.iOlK. En’re R IA. I r. <L-limho dc 201 7
CONTRATO DL N* AV-OM T ANP PRODUÇOtS LJRH.l MJ:, lnÿ
sobre u CNP.I N' ITJ.23.’
1
cujo ublelc ê cmitriithÇHo
dc cjjipresQ port preiiíição dc $crviços dc locação, nwúagcrn, desiiuiitTHÿm. instalnç-iio e * jfxnKçiio <!<.- c-qtn|xmieiUov de ilunijnuÇHn
cuMlCuniÿíicla. Í.'í-NIT'A, LTD c TFST>*lit\ para cotucmorv.çíic. dex
íesteios aluais OS à bPlllo AiHõ:v.t> e ido Joáo que sem realirrido ni\s
dias ID. 12, 22, 2?\ 24 ¥ 25í0N'20l7 pela aUrriini.straçJú muniçna! slç
Lntra Rios - Bahia,. Valor R5> 7H.500.W Vàência de U‘>.1ÿ.201" ft
L>9 OR .20! 7. Elltre Rios. |{í dr Junho de 201 •
L-nlu

CONTRATO DF V O.H 2CH7. LOCFVP SFRVIC’OS T.TDA MK
tmcrilo sobre O L'NPJ- 0t>,HTS íí"7 <. OtKJ 1- 77. Cujo ob.Kto é n tulurr. c
eventual prestação dc -ieiviços comunicaçÀ» visual cam estmtu-a mctãlicfi com lorub cjm) para atender dixersas atxrvljtrjjis rveste r.iuoicipio- Valor R$ 59.36-1.5 1 Vigínçia de 09.06 2017 .1 W.'?2t:-"“.
iinlnj RJI>S. <y> d» lu.iho dc 26 J 7
CONTRATO DE V 033 20lT CLfcRJSTON SAN TOS Dt ANDRA¬
DE VIE. l::xcíita M>lne o C'NP.1: 02.747.T3*‘i1ÍMII—12. cujo nhjeKi é A
funiiximaiin ilc pnciií |Ntra munulcnçàij dos voctiloi dc úIVCTVLS
7«/.2sftft5.
seciekiiftx di> mnmcjp r' de E"tie Bioc-Bahia. Valm
Vigência de l>0 C-U.7 01 7 a 1X1 I ;.2Ul7.Fmic Rinu l'<i de Junho vlc
2(ri?

D£ N t)53 2iir. iUCJELLY ( ATTIFLI RIBAS GAR¬
ROS PIMEVTEL. Inscrito Wbro 11 TPF N H5fi 24? 3ri S- tiI, aijo
ubjelt' ê a lociiçilu ilc iulU' Cl par.i funciunaiiienlu iks -A-i retiri;i>

1 'ONTRATO

Tnunieipftis de ohras c trans[>orteí( do município dr Enire Rú-s- Bahia.
Valor Rb 42.JKK MA VijpncM de I9.Ú6 2(1J7 a I9.12.2ti 17. Emre
llipí. 10 dr Junlio ce 201 7

COKTRATU DF N° OI6'?t)'.7, FVTUK RIOS ARTES ORA FICA
LTDA ME Inscrno sobre c t'NPJ N" 0l.78h.9lf-()i»H-76. cujo ob¬
pura jsecietafiâ dc .xÿliJe dÿi
jeto ê- a prestação Je veiviçus
inunicipio dc Èmrc Rios-Dahia. Val>)í Rb 4U4(D,SD. S luctwtft d»
0I.U6..ÍH7 e Úl.(iri.7kllb.Knirç RíUN. 01 de Junho Je 3i>l 7

CONTRATO DC N° 07"..\tP. MTW niSTRTHLlíKfftA LTD A MF
Jj)<tcrtlO xo.ire o CNPJ V Jÿ.0?4 3nA'OiKM-7i. cu;i> ubjclo c f-ir-

tij:imilllu de inateii.-! Jc limpc/a [iar,\ .t .sccrçlaru Jí s;iúik Jo
tilunitipio ile Enlrt Rio$-B;tlt::'i VnJor RS ‘’J.iHb'.W S içènci.i tic
29.G6.2ÍV7

:i

29W1.2HIS. Entre Kitív 79 Je Jmiho Je 2017

PREFEITURA MUNK1PAI DF ESPLANADA
AVISO DL LICITAÇÃO
PRLCÃO PRLSKN< IAL >' 3? 21117

.

Tomo píiblicc qnc, rezebeiú lift ClIPK n tii D .‘S Le ftgosin
de 201", ás (IJJ fKl h'Masÿ prirpoata* dcvidamcnlc he rmJa.N pajn
u Contratação De Fripiexu fcspeculi/,i Ja P:IUI t) ForiiecimenU'
Dc Materia m Qlèlrico;», Consumo L Fç:mar.,'ntC. A Prcfciliira
MunRipal Dr Esplanada - Bahia C A> Diyírsaÿ Seitctnrins
Municipais Para Suprir Su«s Dxnuanoas J-. Á Manutenção l.>a
Rede Elétrica Púhlimi D<i Mun:v!|iio. Kihtal n.i COPEI, l;-

Dnturreiitu liiiiK.dc» JiiJilsaiiBiHe

coniorÿc VÍP
lnfrjer.ir..1u:.t de

u1 à.Júi)-? dc

riiJÿ/ÍBOI. que

institui 1

< |i.ne> iVihlicai BruMleT - ICP-lJri-.il

