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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CONTRATO 010/2017 - PREGÃO PRESENCIAL - L2

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS E, DO OUTRO A EMPRESA MEDICAL FARMA
COMERCIO EIRELI ME.
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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
MEDICAL FARMA COMERCIO EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob O n° 01.015.934/0001-60, situada na Rua
Andarai, n° 1105, A, Jardim Cruzeiro, Feira de Santana - BAHIA, CEP 44 024-456, neste ato representada por
MENON DOS SANTOS DIAS, brasileiro, solteiro, representante comercial, portador do RG n° 08.492.629-50,
SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 957.419.415-91, 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, afm de que a empresa MEDICAL FARMA COMERCIO EIRELI ME realize O
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA, HOSPITAL E DEMAIS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS - BAHIA, conforme
especificações do Anexo 01 , deste Edital, conforme solicitados nos processos administrativos n° 086/2017, a
qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Pregão Presencial n° 010/2017.
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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 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;
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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$ 564.500,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil e
quinhentos 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 02.
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
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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.
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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 ínadimplência, 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
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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
orçamentária:
Projeto atividade
2.049

Elemento da despesa
33 90.30

Fonte de recurso

Projeto atividade

Elemento da despesa
33.90.30

Fonte de recurso
02/14

Elemento da despesa
33 90 30

Fonte de recurso
14

2.112
Projeto atividade
2.051

02/42

<
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Projeto atividade

Elemento da despesa
33.90.30

2.055

Fonte de recurso
02/14

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. - Este contrato poderá ser rescindido unitateralmente 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
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devidamente comprovada;

d) Falência, liquidação judiciai 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

4,

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 á 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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CLÁUSULA DÉCIMA

- DAS PENALIDADES

10.1. - A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de ínadimplemento de suas
obrigações, ás 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
dia,
o trigésimo
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 periodo 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 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 â contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, contado da notificação administrativa á contratada, sob pena de multa.
k) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto,
não ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida,!
sem prejuízo de outras penalidades.
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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.

t

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.

ilCAL FARMA

ELIZlG FER
PREFEITO/ CONTRATANTE

TESTEMUNHA f:
CPF:
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Óbfav c Serviços de tjiHLiiharici, pau HAV IJMI NJAÇÀO NA AM1.N1DA IMHANSAÍ K RI A ANTONIO ÍTINSEIHPIRO. nn W
Kidpio Ce Diai dÀViJÿ conforme av cbpccificjgòei e qlLrnti lativos
«r.stimutUK- neste Ediiyl V sruÿ ãiievis FicsmJu awcguudo iB eooTrediiorio e u ampla defesa, ctnifomie esiaSclcec o S V du suprauHadu
uni go. II DÉTLRMINAR n iirvjui' amentu tio pivjeeaso lieiiuUintJ.
Dias d'Avila. 2* julho dc* 201" Jussar* Mnrcu) do Níscmicuco Preicilu Municipal

*

-

i>un O.-vifii. 7ÿ J* julho de 701"
JI/SSAKA MÁRCIA DO NANOJ.Vtl N IO
IVeK’ilu

l> Pteg«>ei:o du Município de Ci'ue das atmÿv lortia publico
puru oouhcoiiiiètito iw ttucrcsiuda*. que tlci |>ar,i n» 08Ah h dooia
ll> ik agosto dc 20;". na Sala dc Rcuniàti dc Lieitiiçòes do Ccnlro
Adr.úniírutoo DíI LOL.I PivàOà i.'n Daiiro Lauro PASSOS • Pureuc
Sli:r.aiil'Ti4, o jn.gamçi:lo tio Piçglo Prcvcriçial SRP V 044.'20! çUc
dí»n melhoitn. rnxfio>.ins p*ra aquisição dc
inn ocwno objetivo
move»?, equipam emo* hospilfllares e nulcriais pcrmuuenlcs jwu eteniirr as neecssiJaL.es dei Scvieldiu NTun.eipa. úc 8aúde, eouloimc
espeeiltençôes COtliiaillCb du Tctmo dc ReíetètlC.íi - Ar.CsO 1 tio Edi¬
te'.InformJçõCS. cm EJilal na sede de&'.a Pic leitura, TeJ. (75j 3621H4J2.

PREFEITURA MIJNICTRAL DE ENTRE RIOS

-

17

CARLOS JOSÉ SANTOS

PREFL1TLR.A MUNICIPAL DE

CURACA

AMSUS W. UCIMÇÀO
t> rregoeim Olientl dc <. uraçu BA. tu fine. nn uso dc *ua>
:>in'r>uw<V$ Icjyi'j tonu pcibiicn o E3rejÿ,i Presencial 5éRP n*U<i2-2i‘]7.
TnKrÿso Admini>lial;\o 251 '2<H7. ubjetvi. Cuntratatlu de empresj
por nu*:o JM Sisicra-i dc KrçiMío dc Picço pura prusiiiçf.i> <k scjviv«>s
de uitenciamèivo de dicrias em pouíadjs, hqtcii, casas dc apo«o
[Ki'inLtziuLi em receber nat ienles e LenUn ile Rjccupeniçun dt uÿu:k>s <lc drogas ilicuas. de iruunienu- piicvilógico e apálogoÿ. para
ílcn*ier
nei'e-"Sie-niks dn*. |iai-iêivii..\ .irftminlos prln S«:fe:iw i» ik
S.intli.* que renli/juti [rantmer.lo Jora de daiincilia - TFD, demandas
soc-ais da Secrc:aria dc Oesenvolvuiic”rt> Social c* locomoção de
fjjeininãiios púhliios uu .i >m:Vt» do i::uiiui[iio dev.lru do lenitóno
uaciojwJ. SVVÇãP: JU.U8-20I" àb L4:O0ii. 0 Ricgocuo Oficial tk Curat'jB V. in fine. m> uso dc vua< at- ilui çiWh
torna -tfihliai o
PíegV1 PicrserutLit SRP r.Aif>ro2f)J 7. PAPCL-SKO Admiruximtivo
252- 20;". ubjeto. Cuiiiraiaçáú de empieia por nijiii do Sistema de
R;k;itf:i> dt 1'i'CÇo pura íiiihiMç.U' de in]tiipaniL‘nP>s c matei IH peiftíJtieJUe puía atendei in. L.'::uLuLe dc Saúdo da Eamilia vlo DiiU ito tk*
I'oumntri «la 1 NF iLii ilnn c o ('titto dc Saidc dr* Mn.rdti Vnvo,
L'nitiades JoLulizvuJui 4u Município. Sccçào: 10'0S- 2017 .«s lo:00a D
Pneixiro LUiiiiil Je f.nraça-TlA. in tine, nu nsp >Je suas atribuições
legai:, tonw piiblK'O O Plígãn Prÿeneial SRR n*llM:2(M7. Pmcesso
Adtr.iuisÿf/ixt) 253.201'’, objao: Coucoiação dc emprese por meio
lio Sistema de Registro tie Pievu puu jquiriçuti ile ctHiÍp*i)l)ei'dos r
ntiilcnnl pormuriinlc parj silondcr a Lrudidi dc Alcnçáo bsivviakiTCKla C*n» Sr>Wf do Mnnicipjo. Setvãn 11y[|R.'Ift 17 ás 0X:U1Jli. ”
Pregoeiro (.ulcuil de C uraça-DA. m line, no uw Iíí sNaÿ uiribuiçsV>
legais tsiniç puhlicti ti P*cgin PrcM-ricial SRP ri*ftri6.2CH 7. PrintesMi
AdnnnivrJirtvri 2I’ *-2()17, tihjt-ru: ('tmirjixeriti .Je cmpresti por meio

CONTRATO DE N" 91(1.201 T-Ll. MEDEA.SP SERVÍÇOS JL tXE
MERCJO LTDA EPI1. inscrito sobre o CWJ: «.VÿJS.W-W.'l-Si.
cujo objeto é a comiaiaçnu dc cÿpirsc pari o fornecimento dc mcJicoiriciito para awvdçr C limnâu a há$ica. hcrspitólar c itcmjis nçeessktitlcs tla sccreUxia ile suudc dr> Menieipio IJc hnlre Rios -Eluhu.
\ului R£ l 275.O0U.U0 . Mgétwiu tie U7.UÚ.2U17 u 07.ft6.2UJ 8. Lnlre
Rios. ft7 dc Juoho dc 20:7

CONTRATO Dri V .'10.21' 17- 1.2. MEDIC,M. I'.ARM V C0Ml:JsC10
tlKtLJ Mb. ílljerim *nhK o r. Np.l; 0] <ilS.ÿ4 (íi(l]-f.()i euio or çnt
e a omlralaçffj t»e err-presa pura o pimeeimenUi tk- medifiimcnm pura
a erulví u Jãmueja har-Ln. h'ÿniialr.r e <kmais neee.SMdatks ,1a
erelHri.i de sa«de du iminidpm dc Liilre Rius -Br.lii.i v.-l*-: Re.
5Õ4. 50(1.til ). \]jênçi5i dÍ ir.Lí*2<iJ" ij".n-i im ( r.tre Rio>. ir de
full111' de Jll 1 7
CONTRATO DE N" UOOflT-Lv BASE MEDIUM. UlSTRJBL 'IIXULA

JJL

MI-.14tC.AMLN 1 OS

LTD.A.

PRODLTOS

iusirin.'

HÍ.XSP1 [ AIJMLL.S

•*uure

u

CNPJ:

objeín ê u fonlrut.ÿão de vnipresn pit: ti
linrnevimeiro Je medicamenlo para atender u tunnácia básica, hos¬

ft7 580. 167/ilOftl»'. K,

«nn

pitalar e Jâinji* nccesciJiiiles du sec re Tini;: dc saúd«: Jo mumcipm dc
Fntrç Rios -Ttalna. Valor RS ft78ÚO<L()U. Viyçiitij Je J7.u6.2ai7 c
fl7.U6.2ft 18. lintie Rios, I.1" de Junho Je >0

.

CONTRATO DF. S'" ;illV2t) 1 7-L4. A. VIVAS COMFRC (AL DE
EfjUPAMEKTOS Dt ELETRODTCTVA E VfFDTC k MENTOS LT() A MF, insci iro áo-jrc o CNPJ: l_ 4 .7u<i.tM>7-‘ItUUI•1 5». cujo ou cto c a
conrauiçjw dc empresa pwra c* forr.cc.r-cnto ik mcihcamcnto paru
jlciwlc: J fa.Tnúciu liãaicu, luvSpitalar c ttcinuii nctcisisbílcb rta scca-Luia dc Saúde du t)iunÍL-ípiu LíC Etiltc Rius -bubia Valo: RS
4ÿ1.8i)U.U0.
dc U7.06 20J7 UT fto 20(8 Ertlc Rjut., U“ dc
Jurdio dc 2U17.

,,

COMKAlO DL NA 010:2ftl7-L.\ CS MhD. FK0l>l JOS OUO.%TÍÿKrJfn-i t HOSPITAL ARES EiKLLL liwcrUo sobre => f'NPJ.
I J .400 9'9.*íítKi1-tiO. cujo i4>jeio c m coj)1ia'.ciçdo dc cmpícsii paixx o
UHTWeimetV-o dc mcdl camelo pnr.i alçculçi n lurmaeta busica. litÿspjtklar c demais necesisidatlít d;i séttebiri:i de situde do Jixunk'tpio de
Entre Riu* -Bidna. \'nk*r RS 57ft.ft7S.l)|l Vq-eniM <le 117.06
f 1 7.i 16.2ft I X. h.ilte Ki os, I.” ile Junho de 20! .

t-.itc tloLimicnlu TXXIC scr verificado riu cnderCÇu ele irónico bl1pi"'xsM'«,.iti.ÿ.'A>lt:tail»iilxátti.i.'Jililil.
pç lo i*iklipf) fNlfH:oi707TOlllftii

Jimhi* ik-

2(117,

CiINTRATO DE M" l»ir» 2fil7-L-. < >KLY MED DISlklliCIDORA
1)1' MFIJICAMI-NIOS IlOSPlTAIARiiS t. CDOMOLOGICOS
[.IDA. inscrito snhre o <’NP.I: 1 1 JU.“7v‘<J0ill-f)S, o<yi» lejcln é a
vontratflsãe' de empre?ÿ para o torneeimemo de awiUcíiincjuo pau
a IjumneiJi IMI ea. l«’v|iita)ar « tleriuiv IIíCíSvidiitWs iLi «ercUria kle sa'ilde do nvÿnicipiu t'.e Tnlne ltiu* -Itulna. Vulor RS
154 U12.50 Vijrcciei;i de 07.0N.2ill? a tr.0A.201K. Ernie Rios. rr de
Junho *ic 2Ul7.

_________
_ _ _ __ _ _

toM RATo DC v m:,:ni7. J.V;I AR MXíURANI.A PRJSADA
l.l’TJA FPP rnscrilo wil*rc o ÇXPJ: ID >Wl 05"7 virtf *- 1- 1*7. í uIO o*v’c!n ê
íI prt ila ;;iu

dc serviços de

seyii:anç:i

dexamuda.

.1

verem e*.ec-laihi.N

nu sspc.o onde serio rc;tl:/a*lns ns 1csto|Os luninos nn minv.ci?:o iêi*
linin’ Rines-Kflhn. V.ilor RS 3õ.MKi,(li! XV’élKiA de
12.IK2t)17 Fnrrc Kí,K. 22 Jr Junco de 2ul 7

*

COKTRATO DK V

2o.“, ISK COMtTSlCACÃO 1- \1AltkKTIMIJ l.rr>V Inÿriu. sohm <' CS PJ r.õ.Si |4YH0i;-].dS. ,;,*.<.bjeu>
é .t pr«l.A'.io ce serviços dc pu;i ieidide. de e:nãlfi eduentivo. mtjul

iomwiho c tlc oricnmçio voeial. Vaítu Rb o5í).ê":u.l)t> Viuéneia iL
I í' íjf*. 2ft 7 ;t Itv.ftú tlllh. Cnliv Riin.. ia de Junlu- dc 2ftlí
•

L\)N!ltAIO l>E N- 019 lol 7-T 2. AKNU. K S\NT.ANA KffJL'MT
ME iQÇt-rilo sobre o CSP! .v* Iÿ.518.J27-ikiOI-Kís. CIúO ul)ie.o ê

fnmcL imenln ik* nidlcr-jl ec ccpedicntc, Jioèluo pcilipógi. n i- inriv
níJms ;c:r:i eo/u»h;i p,iu tliver?:» ?k:eteu»ruis dc.stc iimnieipTo. MiLu RS
JÚJ-Js.íHi

Vigilie ia dc Jfi.ítrí 2ill7

U

f-.lti, dllix. Un’rc Rins. Id

ih-

itinh<v de 2<l J
COMKAJfl JJI: Nÿft'*'. 2iH ' AN P RROIJI.çDJ.S LJRH.I ML- Jnv
siihm 1, C'M’J N- [)».:*: fW l-«). aijn nhnii. i eonunTnviú.
de cmpics* para prestaçáo do serviçot do locação, tnnmajtotii. desr.iimnigcr-.. inttuluei'i* e npcniçãti tlc cquifMiiniilos ik ilniiiii)Utã>*
ens:oit>i7iutii, Í. FNÍí A, t.H) c TESTEIRA paia oomciinorrçõi» dtÿ
lesieiox alÿsnos a Sa-.uo Antônio e Sáo Joáo que ser? realizado nus
dus 10. 12,22. 23. 24 I" 25.4Jf>TÚI7 ne.j ueminisirat õo mimicinai de
limre Rjt>i - Bnr-ui. \alor Ri 78.5UO.OH. Vigõnci.i dc DU Of- :D:" j.
09,08.2017 Emie Rios. 16 de Junho de lúl 7
unto

i OKIRATO r>E N'*ft?4?(H7. UX’E\1I> hl- RVfÇDS lTDA Ml'.
inserilo .sobre i>4'NPJ: Ikí.X 7,t.8 75 dHltlI- 7“. rujo i-bielr c n fului.'. L-

m RATOS DF LONTRVI GS

ODtJNTULOíplLOS

CONIR.ATO Dl N" DIQ-JOLt-l.h, POMBAL MíiD. DlSTRlfU JDORA DF MEDICAM!- N'VX)S K í’l«i!M..TOí> HOSPf'l'Af ART'S
I.TDA. insenm cobre Ç.NP.l- Ofi ?lU 7| ] O-lOI-.W. en.s !>h cm ç ;1
contratação dc pmp*çsu p.tia o tumecimeiwia de 'Wdit mnemo p,na
í lender o ftmáçki física, bo*pualai c demais luccssfofcdc* du secivt.iria tl. sioiiL- <iu m..niripni i:e E-nUe Rm> -TLihiu. Vilra RS
WMW. Signs'ia dc il7.I)ri ini'1 a 'A<Ki.20l* Lirrc Kios. IV dc

COKTRATO DP V 0'9 '’Dl Cl 1NICA S\ú VÍCT STH FRA\.
1'ISCD l.TDA MT. Inscnlo so an* o t"SPJ: 2*1.777.42 '(HH'1-NJ. cujo
ohjelo c mcstacf.o dc serviços dc diaÿv.ontiço e tçrccçiútrcnlfii. [Mia
______
_ _________
_ _ ______
___
dos
do siMemo de sautle do numcii
*i_ demnndn
ituo de
.minder
. . usuários
Entr« Rio»- Paina Valor RJ 1 56ft.fl90.00. Vjgáicia tk lÿlRt.ÿOl? a
2$. (16. 2918. fcrtlrc ftios. 2S de Juiihn de 2íll“

V.A

MUNICIPAL DE DIAS DAVILA

AVISO J»L REVOGARÃO
TOMADA Olí PREÇOS N; Ar2Ulr

AV ISO DE LICITAÇÃO
KKEGÀO PMI.SJ Nf lVí SKP N 1 44 2017

ii:Xi7 ills -Mnu*. 28 iU- jii liti ile 20

(RA S||

N" 145, ticgumla- feira, 3t tie julho de 2017

3

.

eventual presiação de seiviços C*'T*VImeação visual ctxm estrutu;a nic
IíILLLM mm lond.i vinil parti <Ke::der diverte aee:Ll:i:i:is nesie rtnn.cipio. Valor RS 59.J6-1.5]. Vencia de 09.J0 2017 a Oô.|\:o ".
iínlrc Rms, lW tie Jwiho de 2(U7
CONikAIf) Dl: N-'ft.V4 20l''. Ll.l-iKlS 3 Oi\ SANlíK l>l- AM>KADE Mb Inscrito solw L'NP! W.-J-»
11-42 CUjn ohjrtn é A
fonKt iirjentu tL pneus puro tiunueileâo dos vcielllns tie c:verses
secretariai Jn mumcipio dc Entie Rirÿs-Balna. Vblor RS "’ft 23ft >l5
Vigência tk i>i>0u.2(jl7 a 06 I ,.2(ll 7 l-inrrç Rn>S. Ut* tk Ju-lk \lc
2017
*ÿ

rONTJLATM DE N 05*'2il|" JH JELLY í ATTIELI RJÍJAS CAR¬
ROS PTVFN7F1.. Inscrito «ohrc o CRF V X58.247 .lr.>nl . «lio
ob;ctL* e A IOLUVíO tie imOtel pura funtioitamenlo Jus -eueti'iiits
mini L-i pais tk* «Jnas ç iraiisjioitce; Ji> mnnicmio dc Entre Ru:>-R;ihi.i
Váloí RS 42.WMj.ftU Vigétuia de lft.Un.2ai" a Ift I2.2M7 rutnc
R iiw I U áe .lunhn t;c 70 1 7
COKTRATO DF V* Ulh'2ftl7. fNTRF RÍOS A RTFS CiR\FK'.\
LIDA ME Inscnlo snbev o t NPJ V «1.7,W.«i!S t)lli>l-7N CVí* ob¬
jeto i a íI estação Jc SOXMçOS g'ático» oaia s«m,iria dc smide do
inutxieipi i> tie Emre Rios-ftahiu. Valoj- RS 4ft4í*1.6ft. \ igéncju t!e
0l.Uft.2fii 7 r. ftl.06.2lil8.Enlie Rio.%. ftl de Junho Je 7017

COKTR \Tl> DE V(J:" 2u17. MFpl DISTRTT?nfX)R x ITDX Mf
Ji)*cnlo s»nrc i> CNPJ \" J*i 054 .TnAOlluJ-7;. e: o «ibtelo i birnecimenU' de nsuienal de (imivíÿa puu a icnítana Jc stuiJc du
inutiicipiu tlc linlrc Rjos-Jl:dii.i. Valoi RS 7ft JOU.Dft. \ ÍL«CI>UJU *ic
7.9 IIfO(«;r i; ?ft.06.i()lh, f-nt-C RiOv. 7ft dc Junho dt 7MIÍ.

PREFF.ITLTíA MIINIfllWl. DF

FSFÍ

A\AI>.\

AVISO DE LICITAÇÃO

PRFKiÃO PHKbKNí 1LI . N*1 .17 >017
(tJl’H , tin di«i !S vç jÿwn
Toma pfiMicrs qnc, iccchcr.t
d; 2fi*7. ás Oft.OO hora-f. priipo,st,'i> do jdamcuic inerneoÿ para
íI C.unlralJÇLKv De Empresa E*.peciali/aJa PJU t‘j FurneciiMcnto
l>; Malcrmis iilclrids. Cunsuint) L Fcrmancnic. A CrctciMnu
Mnnirip/tl Dc Vs|>lj::ad.« - Rjhi.i F. As DIVCKJIS Sei reiar uis
Mtiaicipji)» Pax a Snp:ir Sua» Ucinunca» t A Maruncnváo L>n
P.cJe Elélncu Publica On Munirifuii. Etlilal n.i (.'DPEl. E---

Diiturreiil*. assiiudi. Jiiçit:::«-cn<e confunne MP n* 2.2(H)-7 de 74515 7001. qlk rnstitui ;i
InJrifMri.lur.i tie Chaves Eiibl:'::is llraMle.r: - If l’-J5risiÇ

