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CONTRATO 010/2017 - PREGÃO PRESENCIAL - L7

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

t

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
OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 11.311.773/0001-05, situada na Rua Professor Alicio Queiroz, n° 106, Centro, Itabuna BAHIA,
CEP: 45 601-630, neste ato representada por MARLUCIA SOUZA CERQUEIRA, brasileira, solteira, portadora do
RG n° 03738528, SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 358 930.875-34, doravante denominada CONTRATADA,

-

celebram o presente Contrato de Fornecimento, segundo as condições nas cláusulas seguintes:
O presente contrato tem seu respectívo 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 relaçao de fornecimentos entre os
contratantes acima mencionados, afim de que a empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS 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.
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 objelo 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 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 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;

t

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$ 154.012,50 (cento e cinquenta e quatro mil e doze
reais e cinquenta centavos), 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 09.

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
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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
de acordo com as disposições especificas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
e
calculados
efetuados

-

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
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5.1. - 0 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

Elemento da despesa
33.90.30

Fonte de recurso
02/42

Projeto atividade

Elemento da despesa
33.90.30

Fonte de recurso
02/14

Elemento da despesa

Fonte de recurso

33 90 30

14

2.112
Projeto atividade
2 051
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Elemento da despesa
33.90.30

Projeto atividade
2.055

CLÁUSULA OITAVA

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 á 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.
Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito,
PARÁGRAFO SEGUNDO
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo 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 á 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 á
CONTRATADA

<T
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. - A adjudicalària 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

Cr

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 descumpri mento das normas desse edital e do
contrato.
c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor
contrato,
sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse
atualizado do
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. 7° 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 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 judícialmente, 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 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 á Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida,
sem prejuízo de outras penalidades
O
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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

- Este

contrato fica vinculado no seu todo e, príncipalmente, 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

11.2.

Presencial n° 010/2017
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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 titulo
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 06 (seis) vias de iguais teor e
uma
só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
forma para

Entre Rios/BA, 07 de junho de 2017.
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devei, e uàu a illera pmronaMti. Je zelar peln reÿiilÿridmto de J. ,;U.
fliuaçio NiÿiJamc, aintla que ppai Onto nfUi teolia siito |>iovoeada. k E
S O l. V F.r I - HhVÍX>\R. por ra/iies de iuleiesse iidilico, o
PnmeiAo AJUIíCLLSCIIUÍVU n lHidl A -[mnacLi dc Prcçus n“ U04.-20 J 7.
que lem
objeto r CnoIraUiçui» or- fc'i'ÿrrsa E-vpecializadj ei:i
Obras c Servi jot» dc Eujívqhiitja, pai a PAVLMLNTAÇÀí) NA A\hMR4 TVBASS AÍ E RUA .\NTf>N]i> «WWl HHRÍ). ..o Muuiclpio rk Dias d'AviJj jonfiimu ui csnvtiflcucõcsi c qLLajidkliVeu
e\riniud’.*s neste Edikl e sn* anexos. Fitandu a use/urado o emv
QãdiloAn c a ampla defesa, cocfeim? csuhcjccc 0 í 3" do supiaciiíido
xniu.0. II - DETERMINAR i> hTiiul'a»lento slu [imcesnj liiiLiMno.
L>Las d'Avila, 2ÿ julho A: 2f'lr' Jussara Murcia iln Ncscuuonltt
Prefeila Municipal

Dias D'Asilu. 2H Jc juihn ik’ 701"

AVISO DE LJCiTAt ÂO
PRtGÃO PKfcSLM LAL SHP Ns 44 201?

JUSSARA M.ÁRCJA DÒ NASCIMENTO
Prefcila

O Pregoei A' Jo Município de Cru/ da»; almas icma publics
pan CWlhccilOJhto tlo? itiwcssyilui que fica para as 0ÿ:30 h do did
ID Jr agtKlti de 2(11”, mi Snl;t de ReuuiiUi de LicitauVs dt» Centrn
Adcr.inisIfiilisO un Lclia Pa*ii.»i i.'n - Burro t.ouro Pnÿser! - ParquC
Sgiivnli ;na, 0 julgamoilo do PfCgão "Pÿe-Sifiicial SP-R N11 Cl44,'7Ú) ’, que
tem LOJlto ubjetivo >eleç3o das melliOro profwMeih parp. aquisiçÃo de
move's, oquiptnncnlos hospMalqrcs c meicnais pcmwicnics para aten¬
di- r as ni'cr-csidadrs da Secreiaria MUHíIVJI de Suiule, cimínrme
JspcclAcavíiC» CuniLlúICs ck Tamo dc kcÚTLULia - Anexo I ilu 1-sHtEi.|jilor»tiaçõcs cm EJiial ua sede deiri Prcr'c.tora, Tel.
367-1K4I2

til 117 tbs Alm.iv
Jll'liu Jr
CARLDS JOSf SANTOS
j\

2!:|?

RRLFFITURA MLMClPAL DE WRAÇÁ
AVlStW L>E UCIIAÇÀO
O Pregoem» Olicial de turaçii BÂ. m fine, no usn JL- -ma.-»
NTri Atilç-iVos Icjjais itima público 0 Pregão Presencial $KP r.°i>62 2917.
PtoCC'Ao AJminisirutivo 25I-20I?. ubjeio. CorilrutaiàL» de emprçsa
pui meio -do Siilcm.1 dc Rojeibtro dc Preço para prcÿlnç?.r> dc iClslços
ce Ugíiiçianicuto óc Jiciias ein pouí-ada s, hotéis, uasat; de opom «•
pecinl i znJ:i cm reveber
ieiUes c Cenuti dc Rÿ-upeiH>ài» de UsuaTIOS sle d.-ofas tliorn». \k ii'.naincnto pÿiLtoJõáico r análogos, par.»
jTÊndír JX rteceisiJ.iJes d-, is puciéivics Htenctjtss prlj Sci totona dc
Saúde .|uc rcjl-ÿam Tniajiicr.io Torn dc Lm)r£llii> - TFD, Hcmaiubs
‘ÿtxiuis du Seçrelariii de Dçsçnvolvimç-uo inicial C locomoç-àq dc
i.-.uuicipio deulru do terrilorio
tillII- N)II*TI’PI* púbbsxjx uu ser»:çu
0 Prcgocuo Oficiai ik CuiiiiiiioniL. Secção: Jtl.0ÿ2017 ii
açiVBV. in fine, no uso de sua/ dliiliu ctit.s temais tornu público o
PiLtfSu Presential SRP r.AKA;2017. Pru;;s-iii AdmimsiIRUvO
25?-?(i:',1 objeto- Comÿwçõo dc empresa por meitv do Siitema de
Registro de Preço tuim aquisição de eçuipiunenlO1* e material permdncnk pura ulender as Lr.idadc dc Saúdo da Fiimilti do Distilo ik
PaiantUlê. LU I1SF Baobui e o TNISUI Je Saiide Jr> Mundij Novo,
l.'niiiiuks locali/u/l.w Ji> Município Sccydo 10 DS-2GI 7 sin 16.00;:. O
Preyueiru Olicial de Curaça/BA. in tine, nu uso de suos ntri bi lições
legais lortm ptiblK‘0 O Pregfiu kreicnciaj 5iRP nlD64''2(>] 7. Pn-scsíso
Admitiiswitoo 2ÿ3.-'2i)l'?. obicto: Ooutracação dc empress por mcio
do Sislemx tie Rvÿcni Je Preço parx ai|umiv5ii Je equipamentos e
material pcnriancni.; pair» aícndei a Linidadc dc Aiaiçso Lspcciah/jda em SoiiJe <k> Municipki. S&cçio: 1 1 •ÿ1)P.,2(j 1 7 ás OS:C)í.ih. 1.)
atrlbuiçdes
Preÿocirrt Cifuial Jc Curas'-i-'BA, jn fine, no uso de
legais tornr. público 0 Pregão Prcsc»rcial SRP nTir>5.COI7. PriKçsso
Amnipiislmlivo 25J'2D17, objeto: Cnntratucãci dr empresj por mciu
•

hs(C

diKiHiiono pode scr vvrLIicíid» «O endereço elotninicc hUp:

i»elo asJiyo ixi[j.'20l 7ti?3.<tiHqa

.in.

vs-s.-s»'

PREFF.ÍTURA

RÍ0S

1.X1UAI OS DK ( ONTRATTlS
CONTRATO DE N- moÿor-Li. VIED EAST SEKVICOS & CO¬
LIDA DPP, msci:to
o CNPJ- 03. 35. 967-’O0CíI-5 B.
cujo ubjeto é A c-u«ti aLiçjo Je emprese pure M idmcci memo Je mo
ditamciito para atc ulcr a farmácia bisko, Inispitabi e dcnui.s nçCOSSKLUICH tU iççrcoriá cu stunk- dc Município Dc Euiic KICK -Bubia.
\alor Rl l.275.o0y,iJ(j . S'iÿncia tk 07.0ri.2lll? 11 O'tto ;il|5t. Lmrj
RIM. 07 de Junto) dv 20’."

MéRCIO

CONTRATO DF N-' lH(i2l'l7-I.2. METHTAl. FARM A COMF.UClO
Hill1-60. cum nb çto
ElKELl ME. inscrito .stibrc u CNPJ: 01.01
c A cnmtolação dc criprcsa para <1 Jornccimcnui dc mcdicaracnto |\are
a ciKlcr a Dniiácia bá>ica. hmsiniaJar c <lcmais necessidades da sCcreiuria dé &aúdÿ do timnicipki de fmire Rios •KLihiii Vato; RJ.
a 0Pfto2UJfl. Cmre kto.v ir de
564.500.00. Vigência de
Juidui de 201?:

M00017-L3, DASC MCDU. AL DlSTRJBGlDORA DU MTDICAMPNÍDS PRUDL IDS HOSPITALARES
LTDA,
CM’J;
snare
UISLTITO
OD< INTOLOÍÍK.OS
< 1 7. 5X0. 1 67.3100 1 ", R. cu.m objetu é il conlrjlus ào de empresa jxu:. o
torne.- imeiito de medicamento pir.1 utl'nÿiel i-. tbirmiciil I>íIMCíI. hnspilaljr e Jeinais necessidades da sccielciin dc >:i(idc Jo muniçipiu Jc
EJUIC Riov -Tliihiu. Valor RS 67R.0f4)3H') Vqjçr.c a dc 07.lNj 3tl 1 7 a
1lT.U6.7U I SI EV.tr e Rios, L-7 de Junho Je 20!".

COM'R.VfO J>L'

-

CONTRATO DE K‘ Olll.'2l)l7-L4. A. \TV-\S O )\lL.k(TA[. HE
EGUIPA MEVI OS DE HL ETR uDICTN A E MEDRAMENToS LT¬
I -IV- cujo otjeru é a
DA MF, iuser do sc'.-r; n CNP.): 14.
corttratuçáu de tMiqn-eisa pani 1» fo»rec:mento ;1c medicam culo PMJJ
atender C lunuicut básí.a, husplcilai demais ncccÿiiíLiíka ila ;vCvictoiia dc ssuidc do «:tmicÍT?íi> dc b title Riuÿ -liabia. Valor RS
441.800,00. ViijCm-ia dc U7.()iy2iM? a 0‘ .0r».2Jlíí Finlrc RJ.ÿ, <)'' dc
.lurJio dc 201?

COMKA'IO UL N“ (IIO-2<H?-L5. f.'S MED. PkODUlOS ODDNTDLfífiKOS E 1 ID.SPJ TAL AK KS EJREil.l. instritsi snhre r, CNPJ:
1 1.40(V639/<)0ril-60. cgu% nbjeto c ,s crinlvmiicd" dc empresj paru n
kmlociuKD ,u dc mcdicamatilo para alcndcr a farmácia básica, bo>[utAliir e demais neccsjicaiiei da secreto-rá de saúde dn município de
Entre Rios -Bahia Valor Rt 576.975,111* Vcÿeik':4 de <17 06 20]- a
ir.iir».2il|M. E:me Rina, If- de Junto» de 20 .
hr-mCL: jjavMcJItlIt,

CONTRATO DC V iiHJ dO. 7-J.n. POMBAL MED. DittRIDoJ00 RA DE MEDICAMENTOS V. PRODUTOS HOSPITALARES

LTD A. inscrito sobre o CNP.1' 0R704.7J 1 -040D59. cujo rrâ-oto õ a
Cimlnnjção de etnpresy JIíH:«* o fornecimento dc medirumfiílv pi:i
aieisdcí n lamwíia básica, buspicilar c demais necessidade* tU M>
iiYMria de saúde do município cie Kune Rins -Bahia. Valor Rí

399.S2‘>.0i> VijjiWu» dc U7.06.2l»r a ir.06.20JS. Entre Kiiw. 1)7 de
Jnnln» dc 2tH7.

CONTRATO DE N" RK* 2*i I ?-[.“. OKI-.V MMl DISlRÍRUDoR \
Dt MLDiCAMLMOS UOSPITÃUARI.N f. OLX>Mi «.CJúKTtv
ITDA. í::MTíIO wh*e o CNIM :l ,<l. "Ji (JIMI-ÍI4.. cujo oCjeto é .1
coutratiiçoo dc e:npvc<;. p»r,l o iomeeiniCiUu ãc incdiesmi.iuo
atender a lannácei h.is c«. lioÿpualai e demais itecc»-id:ulcs d.i >cerçUna
Jii.nk do uvjnieipix> ce T-ne UK» -Itiihi;. Vol..' íiÿ.
I54.UJ2.5II \':fai.cki de tl7.ltr.2HI71 a r*“ .Jí.,2f*lv l-aiu RK.S íI‘ .:r
.1 u islu 1 Jc 2ul7.
CONTRATO DK V 079-2017. Cl FNIí A SÃO \*ICFNTP FTÍ A\ClSt O [.TUA MT., rnseoio 50bR n CNPJ: M.ÿTClS-iKiOj-SJ. emo
ohjem t a prestação dc serviços de .iiâgihÿticu r gerenci.i mento, p.ira
alemler a domar.ria (ir* usuários do siMertiH de saúde do nunic;pir> cc
Emrç Rios- F*r.h«i. VAIIU R5 ‘ .5«l 000,lXJ Vueêucia dc .‘'K.tRj tRIT a
2S.(ÿ.:í>:í. Hr.lL' Rir*. :* &e l..nh» Je N)l
I. ON TRATO f>í: Nv (N.’2il|7. JACéAR SLOLJUXM. A PR D A DA
LTDA EPP. Insçrito sobre o CNPj 10.560.<15 7/00f*J-l»7. LLIIO oNcto ê
a prcsinciio dc serviços dc scguratlfa dcsamiada. ;i serem cscc-lad.-s
no fÿrvilo onde verilo realizaJns ns leste|n.s jiinimv’ no mur. çWio sk
Etdrÿ Rjcs-Bahia. Valor K* 35.lfXl,«i> Viijcncio dc 224*001T :i
22 OK 20!“.Enlre Rios, 72 de Junho Je 2117
o.)NT RAID DC N; 0(11-2017,

lRK C (>MVfNlLA(,AO E MARKE¬
TING LTD-V Inseritc' sobro o( NPJ i7.554.;4) W.T-4«. c.. o objcKi
e a prcslação dc >ÇívifOí Je publicidade, de caiàler educaiis 0. mliarmolivo c dc OQL-niaçlii soei.d. Valor RS <j5rJ.í)uU.i<lJ Vjçúncia dc
1 6.06.2(i! 7 u l6.0r>.2tNk Erne Rum. Hi de Junho de 2U)7.

CONTRATO DC V 1H 9 2<H T-Ll. AVNlLk SAN IANA TSCNL’MT
ME. IOíCHIU sobro -v ffNPJ S" N A 1 8.N27 000l-ifís. ciuo objc.o ú
tomei. mento ik‘ mari-ri.Ll .ie e\p>eJ lente, Jidòlvo priiaÿ/iyÿo 1- uti-iv

ãíltoS put a coZudl.ipaiu diversas
4lí> 'ÿ-ljl.no. Vl!3ÒiK-ia de
dc 20 17

socretartas ilolc
rfl.<to.7íi|7 a

nmnioÕU1 \;iku RS
Knirv Rins. Id Je

•hinho

CON tKAin DE Nÿr ‘Nil f JUNP PR01)LÇ'OtS ElRELl ML. Jnÿcnli) sobre it CNPJ N"
cujo ohpelo õ coul rutoc* 1
d.’ CldpICSA pôíti prCitação de scrviçcts dc locacin. mnnlupiin. dCBrimitojcer.-.. íUSIHIHçJIII C npoixç;'m ilo e<|uijXiitl.ellHiN de ilinnuiiicik.
customi/jids, CÉNICA, r ET) c TFSTTTR4 para comemoração -.tos
fesleicÿ a!.shot- a SniHo Anrtor.io e S5o l-nío que será renhido 110.diiis 10. 1 2, 72, 23, 74 E ISWWO 1 7 faela nçniiniar.xito rimnrciiai s!e
Erdre Rk>s Bahia,. )':dor RS 7Ji.5tlO.IR). Vigência rle IJV 0b.20] “ u
Oú ORrOl". Fntií Rios. 16 de Junho Je 2b 17.

-

MUNICIPAL DE ENTRE

.

V 145, seiíunda-tçjra, ?J de iulhn dc 2d17

CONTRATO DE NT 034 7 Or 7. LOCFM1» SERVIÇOS LTD A MF
invento snhrc 0 VNP.l; ihi.H t< «75-‘OiKiJ-7?. cujo objeto è a futura Lcveniuat prtshiçio de sei viços cur-nuucação visual com estnihirii melãlica com Jurnla cind pari a lender LIJ cursei *ucrclÿ:jtis QCíIU uiunicipio. Valor RS 59.J6l.51. V:gènc.i de 09.06 ?Ul7 a G*>.
7.
dc Ju.ilio dc 20P.
Enlrc KJOS.
(. UNI RAIO

Dt. N'- r>33 701

r. CJ.IÍRJSTON SANTOS DL

AkL>ÍLA-

Df Mb. liixerito MI lire o CNPJ 02 .ÿ.l 7 7 jK'dfHl I -42 cu.m nbjeto é A
de pcclls puía manUcncút» dus veimlos rk diverse.-,

ibirkt Iiticlito

Jn muoicipin
\'iÿênÿiii ilt Lkí.(JCí.20l7

Je- Euh« ftiiÿ-líclna. VJICK RS
j jfj

20 J"

“V 2à<'.K.\
12.201 7 FiVie Rii*. ('(ÿ dc Ju'-ho de

I t)N IR.AM DE N ' 05.«ÿ1201 7. JL < JFLt.V t ATTIF.M RIBAS CAR¬
ROS PIMKNTK].. Inscrito sobtv CPF V 456.247 3h>P|. cui*.
ub eto e a luraç-So de iiuii»el pur.t funcigiiameiiKi Jus 'eiielan.ÿ
muruL-ipuis Je ubro$ ç Iransportes iR> muni c.m i 0 de hut'T llii.«.-FlaV.m

Valor

R)

JrObO.Mi. Vigêiu-ia de

Rii\s. Ifr de Tuul10 Je 2017

Jb.0h.2iil? a

J9 1 2.21D 7 i-.:-.rre

OJKTRATO DT N- 016.20!7, T.STRF RIO$ ARIFS C.iRAHf'A
l.TDA M[: Inscrito
0 CNPJ V 0l.7SiK.9l5 OOUl-76. C::jo nil*
ricos paia .seorran-j Jc ?r,tiJc Jo
j:To c a pies-tacáu de -ÿerA ivu.c
taunkipto JL- f.Jilri Rios-Fiuhi:i Viilor R5 40 461.50 N lCCtlcli) dc
0!.06.70 “ .1 Ul On kllb.En-in Rtos, <Jl de JuNm Jr 7u|7T

CUN ruAii; nv. v o'T-vui?. MFRT nisTmmmiuR \ LTDA M*-.
Ili'tulUL» sdbre o CNPJ V E>.U54 JCMVOOLM -71
itojito e llnri; jinjutii dc inatcn,'.! Jc l:mf>c74 |Mi"4 a secieLvui de HJúJC JI>
r.umicipiu Jc Emrc Ritvi-Babla. Valoi Ri Td.OOO.Otl. \ iucncia »!a
29D6.7U-T J 29.lifi.2HlR Cnlre Rios. 2« dc Junho» tk .71117.

PREFEITURA MUNICH'AL DE ESPLANADA
AVISO DE LICITAÇÃO
PRfiCÀO PKtSLNt I \l, >' 37 21117

Turin público que. receberá im í.’DPFt. no era 1 dc aÿostu
Jc 201". ás nf)-00 h>»r<i9. pro}H»inas dcvidamcnlc- lacradas p»ra
ti Clontrutjçãr» Dc Empresa Fspeci:ihe.vda Par* O Fornecimento
D: MílCi-j&is flálNOs. Consumo h Pcrmancnlc, A PtvfeUura
Bahu F. Á» Divcr\«\ Soi-reluruis
Mmiicijial De Fspli::jda
Municipais Para Suprir ísuas Ucrtl.indaj, t A Ntontncnção D-i
ReJe Elt-1110:1 Publiuji Du Munir Ipm EditaI 11.1 CDPEL. E-»-

-

DucuniciUii 3-i.iincdi» J»ÿi:a!<n(:iitc comdrme MP n’ 2 7.U0-? Je 2k»l-5.20Ul. que in<Hlui .1
Infraesltolutu de Chases Púb Haas Brasileira - ICP-IJra-.il

