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CONTRATO 010/2017 - PREGÃO PRESENCIAL - L3

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS E, DO OUTRO A EMPRESA BASE MEDICAL
PRODUTOS
MEDICAMENTOS
DE
DISTRIBUIDORA
HOSPITALARES ODONTOLOGICOS 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
BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 07.580.167/0001-18, situada na Rua E, Quadra F, Lote 15 (Distrito Industrial),
Mandacaru, Jequié - BAFIIA, CEP: 45.210-172, neste ato representada por TÁSSIO LUIS RIBEIRO SOUSA,
brasileiro, casado, representante comercial, portador do RG n° 09.323.211-00, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°
019.002.965-00, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Fornecimento,
segundo as condições nas cláusulas seguintes:
O presente contrato tem seu respective 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 BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS 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 CONTFIATADA 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 0 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;

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
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$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil 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 03.
4.2. - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota
Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalízador competente.
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4.3. - Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do
cronograma de pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de
posse, em plena vigência, da CND de INSS, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade
com as fazendas estadual, federal e municipal, sob pena de não pagamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas,
no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências
necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da
fatura, devidamente corrigida

-

PARÁGRAFO SEGUNDO Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito a reajuste de preço.
4.4. - O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e
autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia,
ser publicado em órgão de imprensa oficial

4.5. - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão
efetuados e calculados de acordo com as disposições especificas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
4.6. - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão
reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da
proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto
4.7. - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste,
acompanhado de requerimento.

CLÁUSULA QUINTA

&

- DA 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

Elemento da despesa

Projeto atividade

Elemento da despesa

2.112
Projeto atividade
2.051

33.90.30

33.90.30

Elemento da despesa
33,90,30

Fonte de recurso
02/42
Fonte de recurso
02/14
Fonte de recurso
14

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

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 unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o
devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:

a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;

b) Atraso no cumprimento das "ordens de fornecimentos";
c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;

Cr

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

1

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 á
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

V
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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 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:

4.

b1) 0,20% (vinte décimos porcento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até
o trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de s, limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30
(trinta) dias, limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do
contrato.

c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor
atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse
público e da possibilidade da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de ENTRE RIOS pelo período máximo de 5
(cinco) anos nas hipóteses previstas no art. 7o da Lei n° 10 520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo na superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. 7o da Lei n°
10.520/2002.

&

f) Declaração de imdoneidade 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.

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 á 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 à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida,
sem prejuizo de outras penalidades.

Sf%?
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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 7.
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atribuições í cnm fundamento no AHC 4fÿ da Lei n‘‘ Softb/íi?.
CONSIDERANDO lUanifesdiçiiu do nrea 1eÿ•llk•a JeirKinJjikle SEO>?
Sccretíitia de Ollcii 1: Scniçus Públicos; CONSlDhKANlX) pua a
continuidade do processo seria mais onemsa que s.ua revogacãu o que
conwciuivaiJicnie tmplieana cm prejuixo an erÿno p .blico: C0NSn)FRANDf> iÿnuati: a obscf\ãm:id uri Artij*tk >" d,t lei JtftfiAOL
d‘ONSlDLK.\NDO » que rtctcnnina e Anice. 49" da lei 806t-9y.
CONSIDERANDO a prermpaliva da luitotuteíu da Admin NlnçAii Pú¬
blica como uirui einjruçãn iln prineipik' sia lcq;il:rLidc e, conm Ld n
ti ever, e nãtk a f.era p.rírostaln :t. ile 7ckir pel;i rcji.ilxridaci- de s.;ti
amaçdí» vigilante, lunda quedara tanto UíÿO teúlia sido pfwocatla. R t
S f> L V E l • RCVfjCAR. pnr raeòes de intetesse público, u
PiuieiiMi AiLnir.isUíUivo n' lílV4IV. 1'oauuLt tie Preens r.’* tK>4'2ú| 7.
cue tem por ohjclfi ê Contr.njç.iti dc Lmpicsa k<pei:i.i.i?adii rtii
Obrio. e Serviços ilc Lngeultami. -.vta P.AS'LMLNTAV.AO NA AVtNID\ IMBASSAI E RUA A\TON'Ti> CONSELHEIRO, nu Mutúcipio ck Diuÿ d'Avila cunfumic u* ;spec ifit açúcs e quuntiÿiliv.is
ei*nilllido>. Mem- EdilílI e seujr «t||*AOí. FlCUIItlu «sseÿuiudu 'ÿ} CIIIIcradirorio O 11 attqjja dtlcsu, conforme cstu'nckcc u $ .Tá. cUTracitadu
urtiito. [J - DLlhRMINAR o a:L|njeuÿicnúr do [micesÿi licitutorio.
D»? tf A vila. 28 julho <1c 20i' Jussara Mareio do Nas-citticmo PieFeita Municipal

heieita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CONTRATO DE N" M IO- 2ÍH 7-L ! . MED FAST SE1ÍV1C0S
CCF
VÍlíCTO MD A KIT. .nscruo <ob'c 0 UNrj: 03935.«Kí7'(KJ(jI-53.

*
fomccimciiw de me-

cujo ebjeÿi c a cuiiuaução de emprese pam 0
c.icairenlo para aieiuler e tomácin bdsicj, hos|)ilalar e demais riecciSidmlc* tla òccrclaria <ic suritk do Municipio Dc Lnlrc Rios -Bahia.
Valor R8 I 275.DUli,Uil Vii-citeia dc Ú7 0o.20l 7 a 0T06.:i)l S. Lnbc
Rios. 0? <Jc Junho de 20 ! 7

CONTRATO DK N‘ dl 0. 2 (H 7-1.2. MEDICAL KARMA COMERCIO
L1KLL1 Mt. inscrito sobre 0 CN?i. i>l í> 15.9 74/f Kid l-Mi. cujo ob/cro
o Jomecim.misi dc medicametuo pa?
c a coni ralado dc empres?
n:cndcr a fiiriiwcia balira. h«sp:<.alor c demais ncccj-sidadc* da secxelarla de saúde do ir.unicipm de Imlre Rios -Biilii:i. Valor Ri
564.5<J0,U0. Viwticia de H7.fjft.2iH7 a 0COft.2d]K. CtHre Rios, 0“ de
Ju/.lw de 2i>r
CONTRJATD DC Na 0in >ri]7-E.t BASE \1CUK \l DJSTRHU IIR|R\

I)]-

MI'.[JICAMS:.\mft

tlDOSTi H.íXjtUii

LJDA.

PROJJI.1DS

illKlild

Hf'SPll AlARhS
•1
í. MU-

socre

i-sinrriít.feãii <u- ritijm-va jl:n.
- .
lomei imeiUn de niednnnieikUi pjr.j aleruier :• faniuciu IniMCii. Ihiv
I'M hi) I i H ,:.. ki 4»h|t:;,i

i- :i

ii

piulur c dcm.Uo nçccssKiuJcs J.i secrctr.i n: dc M.11UC Jo uiunkipio Jv
Un'.ie Rios -Ttaliia. \ d lot KV 678.iRK).iiú. Vi.céutia dc ti7.u6 2iJ|7 j
i)7 .iX). 2i) 18. K-:nc RíOM. 1“ dc huwu> dc \H“
CONTRATO DL N' bill.2(11 7-1.4, A. V7YAS

( ( PMURf

lAI. 11F

CgIJIl>AMENTt)S DE ELLTRODICCNA E MEDICAMENT'S LTfi.A ME. uiscmo w.'if u CNl’J: 1I. T06.60?.'UOir I - 1 H* cujo oi'jciu c a
çonlrjUiçàu ik cprijmeva patu 0 foiÿççiivenU' /1c mçJiwrreimi para
atenda c fu;mãe ia bá-SÍm. huspilalai' v deiiuis ncccSsiilaiks ita 5uCicLuia ite saúde do iLUHicipiú dc brirtc Rius -Liábi.l . Valor RS
44| RítfjJO A iijCitLiii dc 07 (Rv2llJ7 ir.0o.20Ut Fnlie Kios, 0“ ile

Junto

dc :0|7

COMRAJTI DL N” 0 10.2ÍM 7-1.5. CS MhD. PROOF IDS OIJON-

TOUMjlCOS L HOSPITALARES LlKLLJ. inscrito sobfc o C NFJ;
1 t /UjO 93lí.HK)(>|-á'i, cu.m obieio v a çkjaimiiiçãu dc cmp.Npu para u
fomceiiiK-ato dc medicamento pdra a lender r farmácia l>áMca, ho&pnxdar ? demaB
da necrelí.ns dç saúde do município de
Niqctw:a de <)7.il(..2<H ' a
Lntii- Rios -Bahia. Aalor
O7.0ft.2018. Eulif Riny í." dc Junho de 20 !

hr -JIwiiK>i>k’JimJ.

Ducumemo

CONTRATO DE N* (W:.'2il]7. JAtj(..\R SOJMR.ANLA PRJ\ADA
c
LTD A FPP Inscrito sobieoCNPJ 10 5<iíJ.O>7-i>OOI-d7. cu.10
a pNrAaçâo dc sers iças dc segurança dcsomiadj. .< serem evccÿiad».no espalu onde serio
o.s Jesteiqs iiiniuos nn 1111111:1:ip o dc
htUre Rinvllahia. A'alor Rji 35. lOÍJ.db. 3‘igència cíc 22-dN2<iJ“ a
22.l)K.2l>r.tn1re Rios. 22 de Juat» de 20 1 7
CONTRATU DE V fj(H.:2l)' ISK aiML’NICAC’Au E UARKLTING LTD A. JDSC/JIO siÿrc o CNPJ. I".554.|43.;J0C1-4S. ...;*ÿ «b|cl»
e a preÿTJiBp tie serviços Je puaisidaóc. dc ,'jr.itrr ediKidiso 111lomialivu e ile rincniação suciai Va|e| RS ú5i' OolUHl Viuálciii dc
llií» 2Í>! “ :: lft (Hi 2HIS. Emie Rí«K. lú de ÍUnli.i de 2l>l7'
(“ONTRATO

DL NJ0IV2(||7-T 2. .WNfçk SvN J'ANA ISOR.Vfl

M1-. Inscriií. sobre o CNPJ V 19 518.32‘MHJíJI Ajj. enlo obv.o i
fumei litvnrii ill' Illjti-rnll ile iX(Vdu iirc-, die:1tied peij.iui'i|ji,-ii : u'eiv
stiliuí -.S;t:i ceZuiJlu va;u d:Vcr-Js scctclaiiji licite nulniciÿiu. \ .IIIK Ri
Jl'i 5. “4.1.11(1 V:iicêncÍ3 Je I fvfift.20 1 a Ift.Ufi 20 |X. En:r. R :í •«;. Ift iir

innJio dc 20 J 7
rOMRAl1') DL N*bV.V2iH 1 ASP PKOtHiÿtS tlRLLl Mt. Inv
LTiti» «ibre 11 CNPJ N' 09.2Nl.o09'WO1-90. cujo ahrlo ê CIIIILIILIIKIIO
ilc caiipicsn psru prestação dc serviços dc locação, roor.tíkjte:». ste»runitugem. instalação «= o|vinç:ii> dc eqiiijcmieiitciN dr ilumiiiinão

CONTRATO DR Nc 03 4 7017, LóCRMP SFlftVK/US í.TDA MK.
inscrito ftob'p 0 LNPJ: 0r'»>7x «7?,0f)0l-77. cujo objeio é a lumr.. =

KX IltATOS DF. CONTUvTEh;

(17 5Xn |ft 7

3

Clb'ti>tn í-TJKIíI. CÍNICA. T-FT> C TFSTTTRA para eoinutnoriiçèio dos
feslcios aluii'oi, a Saato Antonio e Siu Joio que sem nenlÍ7atlo no>
di» 10. 17. 22, 2la 24 V 2S.'0ft-70l7 r>ela iinniinisr ração mini cip2; de
;i
Eiúre Rios * Bah.ia.. Vulor Ri 7x.5iib.dí). Vigiucia ile
08.7017. Untie- Ricÿ, Ift de Junho de 7nl”.

Dias D'A\ ila. L’k dt- 1. .hc de 2'H
JUSSARA MÁRCIA DÒ NASCIMENTO

44 2017

O Preçiteir*' »1ç» Município de Cm? dai almas toma publieo
paro Côtiheciinenle ê.o9 iilVxevsaiUii. quç õca paíJ at 08:5(i h dô tiu
|l> ilc JtÿnsUi de JFHT, na SIIJ de Reuniãn Je l.itiraçnes Jci Centm
AlIr'inLstTiv.i eú na Lclia Pa&áo* sÿa - Banvo Lauro Pnvsos - Purcuc
íiiimpúma. o juqramcrti? do Piíjtio ?r<sçncrjl SkP Nf U44/2017, que
t«m como objetivo vfleçío d Aí. IUíHM» jÿojvoMrs pnrr. nquiíiçk> dc
moivi«. ojuipamo -tt'S liospitaljrcs c iiulcn:i< permunentes patu alennn*essiJaileiv da Secretaria Muuiopa ile Saiale. emitiir.Hr
ctr
cons l:uiles do Tomio dc Rcicríiu ia * Ancso J iiu EdiifMntiinraçõtt c-n Fdiul na sede dcs;j Ficíc.h/.ra. Tcl. (75j 5631-

IÍK

UQRA DF MEDICAMENTOS E PRODUTOS TfOSPlTALARLS
LTDA. insrnlo íobrc CNPJ: 08.704. 711.WO 1*59, cuji» OTCI*' ê u
cimrrataçàu Jc empresa fuia o tbniecikiteikn» Je medicamento pum
xi lender a r«TfniRcjn bisira, hiv.piialar c denials nccc*sidr-(tc3 ílâ se¬
cretaria de saúde iln município tie Entre KI«I> -Brthiít. Vu l< v RS
V«> S&J9lí Vjgrtwift <k 07.0u.2<iP a i)TM.2Ql*. tnrre Jtiuv. O' do
luiil-.de 2017.

CONTRATO nF N' 0-9?Oi\ Cl TNICA SÀO VÍCT MTI" rRA\K(C> ITDA MT. Inscnlo sobre o CNPJ: 24.777 <i:ViNiiil->2. cujo
nhjetn e a prestação dr serviços dc diagnostico e jterc"çiatnçiúo. p.n:i
aiènder oema.’.da usunrios do
de saúde do imimciiiio de

J IRA SILVA

JSO UE RLV <1<3A<, ÃO
TOMADA DE PREÇOS V 4/2UI?

AVISO DE LICITAJ; ÀO

AV ISOS

OriNlRATO DC Nv Hlli2«:--Lt\ POMBAL MED. DISTRJDi b

(

l> PrcçociTO da Rrelcuurn MmncipjJ ric (’riÿlópohx - ha,
.'fiinujucj ipn- pur fulin >li: inteuSNHiUÿ un preÿáo H.iprÿeitaiLK n
nicsoio ícrfi rcpcliJo paxa o dia l‘J dc Agosru dc 2U17. óá o9:0DJi. no

PKT.OÁO PKESilNf J.\l. SRP

1)1

PRLHilílJRA MUNICIPAL DE DIAS D* AMLA

Auumçio dc Eíiuipamcnio 0 MmaiL Permanente Para M*intenção cL.s UnidaJr* Jç Saúdr lVsle Município de Cnstopcvis.
Encammltomen:oRecebinenlo des Pÿosias. A* proposes deverflo
*er elltaltliÿhltlaÿ. escbisit airiejite por meio eletrónico nu silin
'.vwÿJicitik iKivc.com.hr Rtí. LBlMtN K) DAS PRDJ’OSTAS Al L:
M 'Jÿh30min do d]3 U de agosto dc 2017 AHLRTLRA DAS PRO¬
de 201“ ÍNÍCIO DA
POSTAS: ún 0á:li50»rnn iJu Jij II de
DlSPL TA: á? íibhODmjji do dia II de eguato dc 2õl“. O Ediml Lsiíi
cicpoik:sd inks sítios avww.cnv.upulii.ba.gnv.br e \VTAÿv.lici1acocv
e.eom.br.

(ÿ-ÿvKOolé

do Sis: ana de Rejtisia'O de Preço pfta aquisição de «prijMJiKr.iioii e
material pcnnanente paro atendei a Çmdadc de .Menção Psiçoss.vial
do Mu uicípio. Sucção: 1 1 ‘OS. -OIT ãs I4:l>llh. O Pregoeiro Oltcta] de
Çi-xacu/RA. m fine. no uso de MIíVS atribuições lega* lotna público o
Ereg3o Presencia] SR? itTKnv20!7. Procedo Adminisiramo
255 OOP. objeUi: Contratação de empresa por meio do Sistema de
Registro dc Preço para aquisição de cqmpiimcnlo* C material pCí*
manca tc para atender o líibOMtòno <U Unidade de Alençâu Eí pe¬
ei áliíjda cm Saúde do Miúúãpio. SecçAo: 14/OSOOIT às ÒTOOh. O
Pregoeiro Ollcial de O.irnçaWA, i;t line, no nvi dç suas Jlnomçõcs
kcais toma público o Pregão Presencial SRR iV0iS7-2tU7. ProcCAO
Admmislralivo 2*6/201?. objeto: Contrawção dc empresa pen nicio
do Sisicnw ilc RcjEiíito ik Preço par.) cuiuisicâo dc cuuipailleaios v
maicrial pemunente para p lender a L «idade de Aiençàa EspeCia*
UeOiLl cm ÍLlúdc do Munis ipio Ho Hospital Dr. Jaime D.í Silva Oocjho
rj cidade. Secção:
1 4. 1:8.201 7 is iSLMJli. nhtençòo dos eJilais:
vt svw. clinica .ba.goe.nr.

R MMI.ND-.» AH I-S

.

AVISOS DE l.JCJTACAO
MIFí AO FT.F.TRòNTC.CJ N1 uziir

N'1 142. SIíJíUIKIíI- feira. >1 de julho <lc 2017

evenluúl prestJCà» de serviços eomuriicaçòii vkSujJ cens çsrulii:*! mcl.iJjc.i uonr> kintl.i vinil p:in .ilcder tin crs;i.- sv<lt:Ui:iiis BCSN .')ta
rnçlpio. Vulof Tíi 59.3M.5 1 VigêiKi:! dc
>JG -ÿ12 1 7 J OV ' \70' C
Lmre JLIOIí, 1» dc Ju/iJie ilc 2ul7.

.

CONTRATO Dh V 035 2(JJ“, Cl.hJíKTON SANTOS 1)1- ANDRA¬
DE MR. hsuitti Milne i% <VN?\I: Íl2.”-I?.7tx iK)ffl-'52 re;n nhjelo t- A
funicurrjtutc dc pticiis yiirj jiixiutcução du>
dc clivcnas
see reiJrias dr> niu.rcip:o «le Lnt:c R it «vlk;InJ. Valor Ri 7'J.?ift>.5.
V igcnciu tk 0o0o30l7 y 00 ( 7 ’’0 17 Kmrç RK»?. UO tlc Jllnhu ±:
2ÍIP

cnMKAJO Db N'OiVJilp, .imtlLLV ( AI HEL1 RIBAN BAKROS P1MFNTFL ínscrúo sobre 0 CPF N' 858.247.3o5-ol. caie
ubíchi e :i IOLIIçIIU ik- mimei pur.i time ionacuenta il:is sei n-tanus.
rrunicipaií: <lc obitis C :xanj-|V-trí; do muivlcmio df EnlT Rios-Bahi;.
Valor R.S 42.Uí)iMJ0. \igéiK'ta dc I9.0ft2iij7 a I9.12.2iil7. lifttie
Rins. 1ú de Junho Cc 701 7
CONTR ATO DE N° 0lh-'2(H7. ENTRE RIOS ARTES CRAFÍÍA
I.TDA MI:. Inscrito seibre o (.'NPJ Nv ÍH 7XR.lJ|5f)li|H-7K, ci.jo nl>jíV» c J pivstaçau dc servi çus.
paia .«'ctctoiia Jc «físle J.ruulitipio dc Entre Rios-Daltia. Valor R5 4\14tl.5b NjgCúei;i c.e
b..0ft.2t>i: u 0l.l>ii.2(H8.En:ie Rios. tJ I de Junliu de ?i>l 7

CuvniMu DK N*()?:-?ui7. WFPí nrsTRiBurnoit-A I TD \ MT
INXUIIO s-õre o L'.NPJ V l«054 3bft-tHllM *7. .yjrj i.bji'h' Í lõrnecimíiUo lie Material Jc Ln-.pera para a seoelinu Jr s:iude Jo
rr.unieipio Jc l-liiirÿ RíOS-HJJI.O. V.1I01 Jib iil.iUM),l/lh V ieciKia iL
lii.Oft.X/ • 7«f)h.>IIIS. Friire liio,.
dc Junho Jc 301?

i’RFFFITUKA MUTMIÍ JPAl. DF I SPI.ANADA
AVISO Dt LICITAÇÃO
PKKÍLÃD PHF.SKM.IAL N* .17 21117

Jí acosto
Torna público que. leeehêió nn (.(JIU L.
c\u
dc 2*>!\ 33 fi9 fifi hoja-j. pxnporttas dçvjdiUiictUe liuíada-s pnra
,1 ContTjlação De binprevi l- specially.da Para D Forneça memo
De Maicriai? EJeiricns, í. onsumo E Pçtmtir.emc. A f releu um
Mnnii ipul De E>pl:i:É jJa • B.ihia E As Diyexvjs Sei retarius
Mumcipaiu Fara Snprir Suas IJemanojs J-. A Manutenção J>a
Rede Elctiicii Piiblb.il Do Municl|mi Edital 11.1 CflRLl. EN-

aÿ-u-iidu JiciTcliÿcnfe conforme VfP «* 7.?oiÿ7 dc MMN- 7001. epic inonui 1
]nfr;ie»ili-lu/.i cie Chases 1‘úbLeis DiVaileir? J(.T-BM>í1

-

