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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

CONTRATO 010/2017 - PREGÃO PRESENCIAL - L6

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS E, DO OUTRO A EMPRESA POMBAL MED
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS
PRODUTOS
DE
E
HOSPITALARES LTDA,

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua da
Olinda, 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
POMBAL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 08 704 711/0001-59, situada na Rua Silvia Brito, n° 880, Sala, Centro, Ribeira do Pombal BAHIA, CEP: 48 400-000, neste ato representada por VANILSON ANTUNES SILVA, brasileiro, divorciado,
portador do RG n° 1.420.716, SSP/SE. inscrito no CPF sob o n° 412.627.004-34, 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 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 POMBAL MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 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.
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b) Assegurar a boa qualidade do produto;
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) Nao 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;
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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 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, 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$ 399.529,00 (trezentos e noventa e nove mil,
quinhentos e vinte nove 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 08, com o valor de R$ 103.830,00 (cento e três mil, oitocentos e trinta
reais), lote 10 com o valor de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), lote 12 com o valor de R$ 91.699,00
(noventa e um mil, seiscentos e noventa e nove reais).
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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
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 reapresentaçáo da
fatura, devidamente corrigida.
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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,
efetuados e calculados de acordo com as disposições especificas vigentes, editadas pelo Governo Federal

serão

-

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

Ir

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 - ALOCAÇÀO DE RECURSOS

7.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentaria:
Projeto atividade
2 049

Elemento da despesa
33.90.30

Fonte de recurso
02/42

Projeto atividade

Elemento da despesa
33.90.30

Fonte de recurso
02/14

2.112
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Projeto atividade
2.051
Projeto atividade

2.055

Elemento da despesa
33.90.30

Fonte de recurso

Elemento da despesa
33.90.30

Fonte de recurso
02/14
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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;
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b) Atraso no cumprimento das “ordens de fornecimentos';
c) Superveníència 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 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
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita f$a
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 efetuadaÿ
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tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à

CONTRATADA.
CLÁUSULA 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 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:

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, limhadas 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.
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 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
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 à contratada, sob pena de multa.
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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

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

Entre Rios/BA, 07 de junho de 201 7.
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dever, e nào a mera p;eniriralix a. de 2ebr pel a reytilm idsoe Je Mir-;
atiLiviSo xigiiante. iiimJa qpe par- Uin'o Qili> -.epha iido provocada. R t
SO L V L: I - RpV'OCi.AR. pnr fiKóeÿ de in!MoSe pfiblict». n
PfOCCLSu Adiúinbm.lTiVo D" 01 "41?. Totr.wLt dc Rreo ix r.v il04>2UI7.
qlle tem jior objeln é Coutrulaçiki de EmpiesA kspei’ia.irada em
Otriii c Scrs-tços clc Lriÿepbana.
P.WLMtNTAÇÃO NA AV:LN!DA 1MR \SS.A1 E RUA AVTOVft) CONSEL MEfRx ). rm Mutildpio d% Di«i d'Avila confomxc ui c Bpc-otftcaçòci c quunti-dvos
eMimudos IIL-SW Edirqi e setih aiie*us. FieyndXi aweÿuiadu «1 t oiitTaditorio c it smpU defesa. coufortnc ,'itabclox o .lÿdo MuniritaJa
mliucv [J - DETERMINAR n n:i|uivamenTo clo piucessaj Licitatorii».
Dias d’Avila. 28 jullio dc 201" /ussare Márcw do Nascitucmo Proem Municipal
,!o :<J!"
l»ine t)’Ás nu. ?K di- 1:
JUSSAFLA MÁRCJA DÓ NAbClMt NTT>
IV te ha

LICITARÃO

Pkf.TiÃO PKI.StN< 111. SUP V 44 2017
O Prefiro slo Muninpio Je ( me das alipae lonia publico
para ccmtiojiinjiiio dos ittkYCSSiiJui. qua fica prua úí 0S: 20 h do dia
.0 Jr ajtivctii de 2ÍJ17, n;t Sula Je Retuiiãn Je Licitações do Centro
AdministraiUo ua Leito Posboj s-'n Uamo Lauro Pas-sos - Parque
5>dimú.na. o juÿamenlo do Pregòo Preseaicijl SRP N“ J44O017. que
tem .‘Mio objelivo sekção Jas nidhones pioportí* pap. aquisicúo tW
movtii. campam:«ioi hospitalares c tiulctijis pemunentes paru aten¬
der as neixesidaCes da Seieetuna Mun.eipa. tie Saúde, ciHitumie
cspceifiLíVÿ-ts comuuui» do Teimo dc Rcicrfjui» - Attcxo I do Eilita!.l11 forniações em Edual na sede desta Oieteirxiia, Tel. t7Sj 3021K4J2.

LRFFFITURA MUNICIPAL DF ENTRE RIO.S

-

Ainijv aS de pvhv. dr
CARLOS JOSÉ. SANTOS

óai? -av

t

PREFE1TIRA MUMC1PAL DE ClRAÇÁ
AVISO?.

I)E

xl<

l.lCflAC ÃO

BA. m BúC, nn u>0 de MJHN
público u Pnijÿo Presencial SRP n®fNíJ'2hn.
Piuteÿso Adimni-ilrHlivo 25I.-20I7. objeto: Euníiataç-ão Je empresa
per rrxcio di» SislCnu dc Reÿialrti de Preyu para preHl.?çfio de serviçsix
de aj;Pn(:whtemo de Jicrios cm pousadas, hoteis, casa? Je apoio espeí uilizjiJa tm rcccbci padenJcN c Ccnlro Je Revupcraçúo dc U-;UHrtos dc drogas ilieiTas. cte irnloiucnte usicoJigico : análogos, para
jlcridcr J< nevessiJadev Jn> |»aeiêrieiu> alrnJidits pd*> SeLrcuria dc
O P vÿieiru Ofu-Úll

atribuições ]cjíai>

S.iúcL:

(. UtAÇi;

tema

:[uc rcaJi/jim trj.nmenli» fnru dc

íloix-.ieiliu -

li']>. demanJ.iÿ

sociais da Secrcuria dc Descnvoivimemo Social c locomoção dc
Jo mumctpiu dentro do Vrritório
funeion.irios públieirs ou a
:mc:ona. Sccçõo- 1(J.’úS *2ÍJ1 7 ás J4:/I0h. O Prc jÿseijo Ofteial de CuMçiiBV io ti:tr. 110 U<0 dí *UJC ,i|:ihui;-He* legais t<»"'iXii púNi|-«> o
Prcyilo Prcicticul SRP n“lk>j'20l7. Pru-ccíso Adiumiítraiiso
252/?0 1 7. injeto: ContrlLiçdíi ik emprcíij
meio do Siatpma dc
Registro ilc Preço |iaia aqmiiiviio dc ecuqUiiienltts c nulcnal pertnatiJúlc pu:u ateodut ua LúiuLidc dc Suútlc da E w mil Jo. Jn DiiUÍto xlc
I'aiflimrc. da II.NF Baeiliui c o l*tislo dc Saiúk Jn Mundo Novr*.
Unidades loi.ilj/adds Je Município. Sccç&u: J 0 ’>S 20 1 7 úz. 10:00?.. O
Prcsteÿim Ollcial Jc C iiraçi HA. »n fute, tin usit dç suas alribniçÕ€íi
tegais rorv.íi púhlieu s» Pregáu PresÿrieiaJ TiRR n‘ikõ4'2<M ". Prncesjf»
AdministraTivo 25 3 '20P. ohiewi Contratação Jc empp;ÿ por meio
th» Sistema ste Registro d«; Prevu para dquiniç/iii dc equipai uenlON x
nwlvTUil penna-ealv pon atendei- a UnidaJe de Alertin'» Lspvviali/aJa 5111 S&fiJe do biunicipm Seejfão: II OF.' 20 17 ss OStibh O
Pregoeiro Oficial de ( uraça-SA, in tine, 110 uso de HUúS nttibiiiçAefi

IçgaiS tomo pxiblico i> Prcgao Presencial SRP nTKÿ.-ÿfil 7. Proecnso
Aúmuiisliiilivd 254-2(H7. <»;»je(ii- CuiitraLacàu Je einpre?.i pur meio

IIXT RATOS OK CONTRATOS
CONTRATO 00 N‘ niO'20|7.L|. MPDTASP SERVIçOS & COS3.
NfKRCTO I.TT>A KTP. .nscnte vobx 0 CNPJ' 03.935.
cuji» oUjeUr ê a euiitrataçãi’ de empresa rsua u fomocimemo Je mçJitarreriio para atender a farmácia básica. kisÿuLilar e demais 11accssicadcÿ da sccK'.ana <i. sai.de da Municipw Dc Eme Rios -Bahia.
Valot kS l.2?<.orKl,lia . MJJCUCWíIL 07.0í>.2(U7 :i (p 0Ú-20US LniK
Rius, 07 dc Junho de 20'".
('OVTRATO DE N- 010. 2017-1.2. MEDICAL FARMA COMPRO O
LJKtLl Mt. inscrito sabre (» CM*l; i>l (H>.m-00itl-f4i. cute ohao
c a cynii9iavÂ« dc emptesa pora 0 Jorneeimcnte dc ined;c5:7icmn piara
aiendet a tarmac ia ba.ii.'n, hospitalar e demai.-, ncLcssiihulo iti vccietar.a de iaúde do município de DiUre Rios -Babia. \akv Ri
5W.5JKW Visêncin Je lU.nb.J'H" a (r.0o.2'M? LIHIí Rios. 0“ de
Jur.hu de 2(1r.

CONTRATO DC N" O10;70r-L3, BASE MEDICAL DISTRIBUI¬
DORA

N" 145. wÿLHula-feim, 31 de julho de 2017

3

material pçiinancnte para Oiaudfr

F.YIR.Vm DK I k KM f > ADITIVO

Quarto

iij.íim

DU MUDR .AilENTOS PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA,
inArilc
sohnc
<>
< NPJ
0“ site IÕ7.5MN1LIH. ea'u nVtln é a t\i ntrjTaeúu «le erttjireiui para 11
torneei menUt de nieilirnmentit para alcmler n litrinjeia hásiea. Iinv-

ODx)MOl.<Hilí OS

piljlar e demais neccssidaJcs LL» srtTcrr.rij de s<iúde do município de
Futre Kios -Bahia. Valor RS 67R.O<h).Oú. Vigência de (J7.y6.2di7 a
O“.06.2i)1?. F.::ti< Rlu?i, L-“ dc Junho Jr 2<jl7

rOMK.-\ir> IH- V 1-IO Jti
MED Jl.SjKJIil lDOR-% :>} MI-DK.WIi-NTU?. I' r.«.H Jt.; 105 IFOsPI ;.\! ARI S
; .ÿ
I.f 1>A. tnuTilii Mihiv ('MM: trS 7il4 71 E 'f»K) 1-59, cujo
conlral.ição dc empx*-:: |VI:.I o ltnnce.ir.en tu de medicamente par.i
ale rider o lítmvieio bávcíi. bn.-qliulai c demais rue-:* ‘idade* cai <ceiv1.ii ia ill- MI.'IIC ili> nit.iiicipm de lame RUM -Balm Valor KS
3W
\fcciwia dc tlf.lJo.2iiJ u *i ..Vv20Jÿ. I.tera Ru*. •>” dc

fimlio de 2lU 7.

•

ITISJTRATO [>C N" 0|i>. 2ÍH7-L". MKEV MED DISTRIBUIDORA
DE NILDK'AMfcN TOS llOSPitÁLARl.S J-. ODl3NTr>I.O(j|CnS
LTDA. inseriu» solve x> C'NPJ. ! I.Jl l.“ 7 J.TKiílI-05 cujo objeto ê a
contrairão ilc ompresii |»arj i> toiiKemiernu tl< Oicilicatiicnto pofa
alenJcr :i larmacn- lwi> CJ, bospiular < ilvni u> necissiiJiides Ja seciruna Jc saÿdc dt> município CV Knwc líiitó *Kíihia. VuU»r R5
(»f>.20lÿ. LnU; ftio>. 0" de
IS4 1112.50 VTÿiwiii tie 07 (if. 201? a
.Itintio Jc 70 1 7.

.

COMTRATO r>r.
029201?. ci INICA SAO VICFNTE FRA\.
CISCO LTDA ME. Ensenlo sobie 0 t'NPJ: 2il.777.b2.vl«ih]-fc2. cujo
pKjetO é n preftÿÇíUi ik“ weA'icos Je diagnoslico c fferenci.immto. pain
fllenckr a demsstV» dps ususrios Jo SMietna de siude do niuntrlpir cie
EiUre Rios- Bzbia. Valor R5 '. .5W OrrtJ.OO Vidência dc ?<f>i 7ni 7 .1
2R.06.20Ti. I-r.iiv Riw, 2ii Jc 7 -nho de :or

LOMUTO DE R <i4:.'2tJJ7. JAOliAR STM ;RAM A PKl\ AD.-\
LTDA FPP. liiicriro sobre o CNPJ: Ki.Sbfl fl5?.000l-u?. cu10 cniC“o ê
fi prcsltiçúo do loniças dc segurança Jenarma Ja . ;i s-'XCIt) CxerulaJos
nn esÿaíp pnJc serlio reiili?Mjoi ps líÿrojoii jiinniCA nu município de
35.100,00. Vmctieia de 22 Ob 20 C?
Emrc' Rjob-dahia. X'iilm
22.DK 2l>!'”.Cnlre Rim, 22 Je Junho de 201.
CONTRATu ITE W 00l.?or. ISK CDMUNÍCAÇAO C MNRKCTING LTDA. Jnácrilo sobtv o CNPJ: .7.554. 14.VT MJM-4.1. L..jn i‘b.oi.i
e d piesriíçiio de serviço* de publicidisk. J< c .untei cdllí-itivu. inIxmnalno c Je nnemaeflo !>OCUl. ValíH- RS fj50.il00.00. Viecticúl dc
10.or»
n IMKi :íl|X. r.n-e F-«v IO de Junlin dc 201 f.

CONTRATO DE N* U\ O’il)17-1.2.

S-XNTANA TSCHLiMí

M1-. Inscni» sobre o CNPJ N”
18.32 7;v/UílJ-8b. nijy obj.lu é
fíinii-i.nwnro de m«eriul Je e\pcJ«ente. JiJáiicu peiLijiõuiÿn r uíen«JCAIL- tminici|iio VuJor RÇ
puta Luzirdu pmu diVcTvat;
4dj.74.1.11(1. Viísèivia Je Ui.(iri.2(H7 a !4.íi6.20Ik. En‘ri R.r>s Ifi «ieJlltlbo rtc 2017.
? ANP PKóE>l iÇOt S EIKJ-LJ Mh. int¬
CNPJ N" n'>,2Kã (’Cbi/OCiOl-JD. cuju ohjetu r conlr.:l«\úo

CON | RATO DL N° DVOOI
ento -mbit

11

de eiuiircsa para presu-.çáo Je serviçui de lucutirr, montaRem. Jcsnontugrm. inslnlviçãi» e ijvmçúo de L-quijuaiueiitus He llumnutÿ.ui
cus term iTftda, CÍNICA. T.FD C TFSTMILA pan comenoração Jos
ffíieioft aluMxos a Saído Aidõido e S2q JOòO que <er5 re,tli<:r.do nos
dias- 10. 12. 22, 2J, 24 E 25 ‘ON'20 1 17 peiu adininistmçjo miuiicip;:' de
ILrJre Rios - Bahia,. Valor RS 7x 5(10,00 V-.jêncm rlii (JúJiõÿtJ!- a
d9.DS "O!''. EntiV Rios. I6> de Junho Je 20J7

CONTRATO DE NC (.'34 71117. IAK’KMI» SEUVÍÇOS IHlA MF-.
tM)Ji-77. tujo objete ê a fubir;-. e
inv.srr6 sobre 0 LNPJ:
evf iilunl presta; àt» ce sei-viços c*vipnicação visual inm cstniluia meCilien L-OIXX loíiiLs suiil para .iicndcr iji» crs--x ôvcítluj.ns ocsic r:m0icipm. Valor RS S9JWJI. Vigência Je 09.ÍJÚ.2IJI7 a (ÿ.12.2or.

rnlrc Rios. (W iL Jnrit» dc 20J"

(.'ONTRJATO Dt N

033201?. CLhRISlON SAN lOS J)l: ANDRA¬
o C-N['J: (J2.-47.-t.XK.'<pMII -12 cujo objeto t A
DE V1t. l.íSLirn
fbnKvlincruo dc pnew xiotii maullismcão Jos- vcichlui dt tltvcrvas
wrtcbfiãs do mm>icr|iio dc EnLc Rios-Raiua. Valor Ri
3'ijtCiK'iu 16c i)rj (.10.701 7 J 06 1 1. 1|J P.Fna'-C fln»í. 0b tlc Junbu i*c

2dr

CllNIRAtO DE .V' ( 15 .4/20 J 7. .UK IK1J.Y ( ATUFJ.I KIBAS BAKMT3r»5-c»l. cujv
ROS RIMKNTKl. lnfcriro sobre u Cí*l; N

ubicte e a lotapiu» tie itiiúvel pai.i funcumaiuentu Jn-. -o.-» ictari;'.>
frwnicirws dc ohrpÿ c transporre? Jo muivcom de EnUc Riux-iíarKi.
Valor R> 42.iif»i.í>íi. \jfétxda de
a lv.l2.2H 7 Tmio
kii»K, |9 CP Junho dc 201?
tll6.?tj:". E-NTllK UFOS A RTFS OR A FICA
LTDA ME. LOA- fite sobre j> CNPJ N" 0J.ÿK.9|5 0001-7b. <yi- nt>
jetc» é a preslaçào dc xeiviços grálictis i»ara sfçrptsna de scúJe 4n
mumopii» dc Ènirc Rio-i-Bahia. Vnlor Ri -111461.51). Mccnua de
O'.Wi 2017 a 01.<*.2<i l8.Er»rr« Rkxv. 01 de ítir.lm dc ?0i7'

CONTRATO DP V*

CON I K ATO l>F N° 0?7Oy 1 7. VKPF DISTtlTHLHnOTf A ITI">A MF.
llwrLlv sobre 0 CNPJ N" lv.0fJ.3tK)-,0lKJl-7l. vaio ubjelo é l'«.»r-

CONTRATO DE N 0liE2l>l7-L4, A. VrVAS COMF.RClAl. DE
FQUTPAMENTO.S DE ELETRUDR.TNA E MEDICAMENTOS LTDA MT, I"íCIIIC sofre 1» CNPJ: l4.10õ.66?.-'y(Krl -H. vU|o ohjelii 6 a
cúriírciaeiu de cn»itTCsa para o tei-nedinemo do medicamento para
uwnder 1 faimúcia biLiiÿa, hnspiLdy q itemaj» uÿccssuLufcis IU so¬
cietária tL iwtúde ilo iv.linieipiii rte Enlie kioii -llabia. Vali» Ki
du U'7.0ú.2t>l7 a .jT.0o.2JIR. Enhu RJOí, 0' du
44l .3qO,xJ(J.
JurJte dc 2(1IL

nc:im;nlo dc materiai Jc lirvpe/a para a .sCLrcrnna Jc

CO.VIKAIO Dt: V lllO.-2b)7-L>. CS MJ:D. PRODU lOS Ú1)0\TfÿLíXjlCOS b HOSPITALARES hJKLLJ. íJWíIíTO snbrc o CNP.'
1 1.400.9.llViK)i>t-õ<J, cu*t> nbicla c a cnnlni lição Je empreria para n
fornecimento dc mcJicamcrtio jtífíi tnender a farmácia básica, tuiapitiíaj e demai?. Dae-íNsidades da secretÿ? tie utede do município de
Entre RIOIí -Babin. N alor RS 576.975 (10. Vigi-::*::.» de il7.lKj.2il] ' a
O".06.20 IR Ei ilie Rios. (/’ de lunlto de 26 1 7

Tomu publin» ,pie. recebera 11a Cf/PÍL. 110 dia D» Je d>;i:-5to
Je 2f'1“, As H47:06 h'»Mí. pr«»j»i».sl;is dc» iJaillCBl-' lacrnda> pnrn
D (.'om-ttiHúo De Empresa Eÿpccli«ll/tld,l P.ifii ti Ff» ncrimen to
D: Matoiiaíi EI; .ricos. C unsumo F Pçrmancnic. \ ProJciliiia
Municipal Dc Esplanada - Bjhu V. As Disertas Sccretjrt.is
Municipais Para Suprir Suas Demandas L A Manutenção [>.1
R.eJ? Elélrka Publica D<> Muuívlpú* Ed i tail mi T OPEI Es-

Este documcnlo pode scr vcrilicado no enderevo clctnJuico http:1,utvu , uL pov bt 'atoikaLsk'Jciil,
[vln cndigr» IMHU2(l171173 iíldjví)

saúde

Jo

ruinieirio iíc fnlrc Rit»s-lf:ilii:i. Valor RS Ttl.ííOb.dO. Viqcnci.i *!c
29.06.ib;" a 2v.IKi.2ll IS. Lntre K'o*. 2P Je Juulm Je 2Hl7.

I'KFFEITL'KA MUNICTI'AI. DF FSN.AXADA
AViSO DE LICITAÇÃO
PREt.ÃO FHLSENt lAL N' .3" 2IU?

Ducui-.enlu asiiiiudo digital mente coníornie MP ri* 2.21H1-2 Jc 7 44Is ‘200 1 . que inÿtilui :i
ltiJnieslrulu::i Je (" h.-iscs J’ljbliLaa Etrasilcir:1. - l(‘F>-Hi:"»il.

