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CONTRATO 013/2017 INEX

CONTRATO QUE ENTRE St FAZEM, DE UM LADO,
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO, NP
CAPACITAÇÀO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
LTDA.

C

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS. Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede na Rua da Oiinda, s/n° ENTRE RIOS - BA, inscrito no CNPJ sob número
14.126.981/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. Elízio Fernandes Rodrigues
Simões, doravante denominado CONTRATANTE e NP CAPACITAÇÀO E SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA, inscrito no CNPJ sob n* 07.797.967/0001-95 situada na Rua
Lourenço Pinto, n° 196, 2o Andar, Centro, Curitiba - Paraná, CEP: 80.010-160, neste ato
representada por Rudimar Barbosa dos Reis; brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF
sob o n° 574.460.249-68, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente
Contrato de prestação de serviços, segundo as condições nas cláusuías seguintes:

O presente contrato tem seu respective fundamento e finalidade na consecução
de 21 d# junho de 1993,
as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas
seguintes cláusulas:

do objeto contratado, descrito abaixo, regendo-se pela Lei n* 8.666,

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

-

4r

1.1. Destína-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de serviços
entre os contratantes acima mencionados objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS, ATRAVÉS DE

FERRAMENTA DE PESQUISA BASEADO NOS PREÇOS PRATICADOS E EM
RESULTADOS DE LICITAÇÕES EM DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, conforme solicitado no processo administrativo n° 123/2017

-

Ficará a cango da CONTRATADA, todas as despesas e custos
12.
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 acima indicado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. - A CONTRATADA se obriga a:
a) Prestar o serviço descrito na Cláusula
requisição da secretaria;
b) Assegurar a boa qualidade do serviço:

Primeira deste contrato, conforme
/
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c) Fornecer a completa prestação dos serviços necessários a execução dos
trabalhos, não cabendo ao CONTRATANTE nenhum ónus além da proposta apresentada:
d) Atender diretamente as demandas da Secretaria Municipal de Administração
através de assessoria continua, durante o período se vigência deste contrato, realizando
contatos telefónicos, bem como contato por meio de correio eletrónico:
e) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos
por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto, bem
causados
como por erros na execução dos serviços contratados através desta cártula, obrigantío-se
aos reparos dos mesmos;
f) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o
prévio consentimento do CONTRATANTE;
g) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o
prévio consentimento do CONTRATANTE:
h) Prestar o serviço licitado nos prazos previstos no presente Contrato,
cumprindo o cronograma de atividades constante da proposta apresentada no bojo do
processo administrativo n° 123/2017;
i) 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;
j) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
presente dispensa de licitação;
k) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. - O CONTRATANTE se obriga a:

t

a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar a devida
prestação do serviço descrito no objeto deste contrato;
b) Ceder espaços públicos, sempre que se fizer necessária a capacrtação dos
agentes públicos educacionais pela CONTRATADA;
c) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
d) 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;
e) Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas
previstas neste Contrato;
f) Declarar os serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA

- DO PAGAMENTO

-

4.1.
O valor global do presente contrato é de R$ 7.990,00 (sete mil
novecentos e noventa reais), sendo pago integraimente em até 30 (trinta) dias após a
assinatura deste contrato, constante da proposta integrante da inexigibilidade, aceito pela
2
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CONTRATANTE, entendido este como preço justo e suficiente para o serviço, objeto deste
instrumento.

4.2.- 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 CRF de FGTS, da CNOT e das
certidões de regularidade com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, sob pena
de não pagamento.

C

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

Nenhum pagamento será efetuado ã
PARÁGRAFO SEGUNDO
qualquer obrigação financeira que lhe for
liquidação
CONTRATADA enquanto pendente de
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de
preço.

-

4.3. O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra
previstas no art. 65 dá Lei n° 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos,
situações
das
uma
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.

-

4.4. 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.

4.5. - 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.
4.6. - A empresa 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.
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CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. - A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de
assinatura do contrato, podendo, entretapto. ser prorrogada se presentes os requisitos
exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA

- ALOCACÃO DE RECURSOS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da
dotação orçamentaria-

7.1.

seguinte

C

Projeto Atividade: 2 009
Elemento de despesa: 3.3,9.0.39.00
Fonte: 00/42
CLÁUSULA OITAVA

- DA RESCISÃO CONTRATUAL

-

8.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente peio CONTRATANTE.
respeitado o devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer
indenizaçâo, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui

estabelecidas:
b) Atraso no cumprimento das "ordens de serviços":
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

-

Rescindido o contrato, por quaisquer destes
PARÁGRAFO PRIMEIRO
motivos, a contratada terá direito, apenas, ao pagamento, dos serviços 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.
O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela CONTRATADA com 'terceiros, ainda que vinculados à execução do ( \

)
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presente contrato, bem como qualquer dano causado ao CONTRATANTE ou a terceiros em
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

-

PARÁGRAFO PRIMEIRO A CONTRATADA declara haver levado em corta.
na apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fsscats,
emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a prestação do
serviço, nâo 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 õ
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do serviço, 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 ao CONTRATANTE no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita do CONTRATANTE
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ficando comprovado, depois do negócio realizado
e antes da prestação do serviço que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus
preços, valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos,
contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a contratação efetuada, tais valores
serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago á
CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. - A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento
obrigações,
às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração,
de suas
sem prejuízo de sanções civis e criminais,, se for o caso, de acordo com a Lei n° 8.666/93
em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o

contraditório constitucional:

ir

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 Serviço,

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
do contrato.
P4) 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;

EW*4
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c) Declaração de inídonetdade 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 prejlteos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alinea anterior. >•:

10.1.1. - 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.

-

10.1.2. As multas previstas na alínea “b" desta cláusula poderão, a critério da
Administração, podem ser aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a
depender do grau da infração cometida pelo adjudicatáno.
10.1.3. - 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 serviço, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório
ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS.

10.1.4. - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao contratante no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada,
sob pena de multa.
10.1.5. - 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

10.2. - A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública será de competência do Prefeito Municipal de ENTRE RIQS, as
demais penalidades serão de competência do Secretário solicitante.

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.

omissos,

- Este contrato fica

vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos
a Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, a inexigibilidade

11.2.

n° 022/2017.

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.
6
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E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (très) vias
de iguais teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e
legais efeitos

ENTRE RIOS/BA, 13 de abril de 2017.

ÚjjlUlÁ
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PREFEITURA MUNIGPAL DE ENTRE RIOS
AVISOS DE INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO
Ralificaçâo da Inexigihilidftde dc licitação iob u n* OlfrlÔI 7.
flilcrn TMJ Art. 3?, XXI c Art, 25, IntÍK» II, da Lei H .666/93, cm
da £>ÀO LOPES DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIA’
DOS, inscrito wbre O CNPJ: 2J.952.266yOOÓI-30, cujo o objeco:
contratação de Meritório de advocacia para prestação de serviço ju¬
rídico especializado, medjanie n ajuizamcnlo de ação judicial em face
da uniSo ç*im escopo de recuperar valores que deixaram dc sçr rcpa»ados «o município de Entre Rios / Bahia, cm rarito da inob¬
servância d* base de calculo legal du valor anual pnr aluno, para ims
de cornpigmentação du Amdo de manutenção e desenvolvimento do
ensino funaumcntil c de valorização do magistério FUNDEF. nos
tenros da LEI 9.424/1996.
Ratificação da Ineligibilidade dc licitação sob o n4 021/2017,
com fulcro no Art. 37, XXI c An. 25. Inciso II, da Lei 8.666/93, em
favor da VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP.
inscrito sobre o CNPJ: 11.865.892/0001-00, cujo objeto: consultoria
para execução dr serviços dc asKworia técnica na área jurídica,
mediante a elaboração dc minutas dc coniratui, acordos c convénios,
atualização da legislação municipal c no patrocínio dc causas judiciai*
c administrativas, através da realização dc defesa dos interesses du
MunicipÍD de Entre Rios/Ba juntos ao TRIBUNAL DF- IUSTTÇA DO
ESTADO DA BAHIA, TRIBUNAIS SUPERIORES SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ E SUPRÍ-MO TRIBUNAL FE¬
DERAL - STF, ALhM DA DEFESA JUNTO AS CORTES DE CON¬
TAS - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO
DA RAHTA. TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO E TRIBU¬
NAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. BEM COMO JUNTO A
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA DO ES¬
TADO DA BAHIA E DA UNIÃO.
Ratificação da Tncxigibilidade de licitação sob o n° 022/2017,
com tulcio no An. 37. XXI e Art. 25. Inciso I. da Lei 8.666/93, cm
favor da NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, intíiitó sobre o CNPJ:
07.797.967/0001-95, cujo objeto: Contratação dc empresa para presEaçia dc serviços de sistema de banco dc preços, arraies dc fer¬
ramenta dc pesquisa baseando nos prece* praticados e em resultados
dc Ficilaçfcs cm diversos órgãos da administração pública.
Ramificação da Tncxigibilidade de licitação sob o nu 024/2017,
com ftilcro no An. 37, XXJ c Art, 25, Inciso da Lçi 8,666/93, cm
favor da ATIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrito
sobre o CNPJ: 18.922,785/000 1-15, cujo o objeto: contratação de
empresa especial irada na prcsuçio de serviço* dc assessoria e con¬
sultoria na área dc Conv, Estaduais e federais, compreendendo: ,SINCOV, S1MFC, SISMOB, FNS, ELABORAÇÃO DE RELATORIÓ
TÉCNICO, CROGR. FÍSICO FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO DF
OBRAS E PRESTAÇÃO DF CPMTAS DF. CONVENTOS FEDE¬
RAIS E ESTADUAIS NESTE MUNICÍPIO,
w*n
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIR,ÿ DE SANTANA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ADmvO N* 5 13 206-2017, CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
FEIRA DF SANTANA. CONTRATADA: 5M CONSTRUÇÕES E
COMERCIO LTDA-ME: Aditar D cnntraio uú 409.-20 15 1 3C. íinnado
em 08/07/2015. com valnr «tualirado de RJ [, 133.7 19,96, canfarme
Termo Adirjvc» n“ 513097-2017. Fica caubelecitk- o reajuste do çonIraln, com impacto orçamenúrio no soldo contratual no valor dc Rí
8.247,25, correspondente aproximadameme a 6,46%,com sua apli¬
cação a par Jr da data, deste Termo Aditivo. Passando o valor du
cuntrato atualizado para RSI. J41.9Ó7.2J. DATA: 02/06.-2017.
ADITIVO NJ 5 12 218-201? CONTRATANTE: FUNDO MUNI¬
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADA; PALACETUR EVENTOS E TURISMO LTDA ME Aditar o contrate D’ 4092016-12C, íírmado em 20/M/2016, com valor originário dc RJ
99.237,60. Fica estabelecido que o coniralanie devera p3gar ao con¬
tratada pcJoi acréscimos de serviço p valor de Rl24.809,4O, çorrespondentt a 25'A do valor do contrato originário, paswndc o valor
global do contrato atualizado para RS 124.047,00. DATA:

-

02/06ÿ2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE
AVISO DE 1NEX1G1BUJUADE DE LICITAÇÃO
Rari ficamos a Inexigi biI idade de Licitação - Empresa SAN¬
TA CASA DE MISERICÓRDIA, valor total RS 720 DOO.OO IMIçccnLm e v«,tc mil reais), de acordo çom o Parecer nÿdôO/PGM/l 7,
Truraigibilidade oD 232/PGMÿ20l71 proferido nos auíuft dp Processo

n*43348/l7
Feira dc San1ana-BA, 14 dc julho de 2017.
DENISE LIMA MASCARENHAS

ScroLirb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÀQ
289-2017-III. CONTRATANTE
de Licitação N*
W4FS/FUNJXJ MUNICIPAL DE SAÚDF DE FEIRA DF. SANTANA, OBJETO: Contratação de emprc&a para reali/ar manutenção preDuDcnoa
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vcntfca c corretiva do* aparelhos dc detector frial da marca MEDPEJ.yUE SÃO UTILIZADOS NAS UBS F. USFEMPRRSA BAHIA
MEDtCA SOCIEDADE COMERCIAL LTDA ME PARETER N*
499 / PGM 1 7. PROCESSO N’ 8898 ! 1 7. ÍNEXIGIBILIDADE; 15
PGM i 2017 CONTRATADA: BAHIA MEDTCA SOCTRDADF CO¬
MERCIAL LTDA-ME. VALOR <RÍ) Rí 50 200,0(1 14,07/2017

Dispensa dc Lie ilação N» : MO-?0I7-IID. CONTRATANTE:
PMFS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, OBJETO: Aquisição de tubos eriogémees CONTRATADA;
SANTOS VILAS BOAS COM DE PROD. QlIM LTDA. VAt.OR
IPS)RS 7.920,00. 11/07. 2017

DupctiM de Licitação N» ; 527-201 7-1ID CONTRATANTE:
PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D£ FEIRA DE SANTANA, OBJETO; Aquisição dc medicamento para atender ao processo
judicial 0500340-30.201 7. 8.05.0080 da paciente NiIdeie Lima dos
Anjos carvalho. CONTRATADA SINGULAR DRO E MEDI. ES¬
PECIAIS LTDA-EPP. VALOR (RS) RS 13.140,00. 10/07/2017.

Dispensa de Licitação N*
542-2017-1 1[ CONTRATANTE:
PMFS FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, OBJETO: Conlralaçào dc empresa para manutenção e forne¬
cimento de peça* em equipamentos odontologies da marca DA BI
ATLANTA Parecer n* 749 / PGM / 17, Processo n“ 17493 / 2017,
lncxibnlidade 19 / PGM / 17 I. CONTRATADA: JANTLTON DF
ARAÚJO BRITO VALOR (RS)RS 70.500,00 11/07/2017

-

528-ÿ017-110 CONTRATANTE:
Dispensa de Licitação N*
PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, OBJETO: Aquisição dc medicamento para atender ao solicitado
no mandado judicial n' 3773-74,2017.4.01.3304 da paciente Reijane
Oueiroi- de Almeida COMHR ATADA: FABMED DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA -MF. V4LOR (RS)RS 2 771.72. 10/07ÿ2017

Dtswnsa dc Licitação N> : 529-2017-1 ID CONTRATANTE;
PMFS/FUNDO MUNICIPAL DF: SAUDp DF FEIRA DF SANTA¬
NA, OBJETO: Aouisiçãc de medicamento pura atender ao solicitado
no mandado judicial ti* 0508292-94.2016.8.05,0080 da paciente Tania
Almeida de Brito, CONTRATADA: FARMED DISTRIBUIDOR A
HOSPITALAR LTDA -ME VALOR (RSJRl 1.402,14. 10/D7/20I7
Dispcnw dc Licitação N1 ; $30-2017-1 ID. CONTRATANTE:
PMFS V UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, OBJETO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA ATEN¬
DER AO SOLICITADO NO MANDADO JUDICIAL N‘ 002125046.2011 B05 0080 DA PACIENTE EUNICE BARBOSA DE ARAU¬
JO, CONTRATADA: DRIDO COM DE PROD. QUIM. E FAR¬
MACÊUTICOS LTDA VALOR (kS)KS 5.141.28. 10/07 201?.

Dispensa de Licitação N? : 532-2017-1ID CONTRATANTE:
PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAlJDE DE FEIRA D0 SANTANA, OBJETO: Aquisição dc medicamento para atender ao processo
judicial rí“ 0001 23 9-34.2017.8.05.0000 da paciente Maria dn Carmo
da Conceição Silva CONTRATADA; FABMED DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA -ME VALOR iRSjRS 3 851.52 IJ/07 2017
Dispensa dc Licitação N* ; 533-ÿ01 7-1ID CONTRATANTE.
PMFS/FUNDO MUNICIPAL DF SAUDE DE FEIRA DF SANTA¬
NA, OBJETO: Aquisição de medicamento para atender ao processo
judicial nD 0026429-26.2012.805,0680 da paciente Maria das Graças
de Jesus Mato» CONTRATADA- FABMED Dl STR r BUIDOR A
HOSPITALAR LTDA -ME VALOR <RS)RS 1.110,00 11/07/2017.

Dispensa de LíCíIHçííI N1 : 549-2017- 1 1 DCONTRATANTE:
PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, OBJETO: Aquisição de medicamento para atender ao solicitado
no mandado judicial nB 000 1239-14 .2017, B.05.0000 da paciente Ma¬
ria do Carmo da Conceição Sitvs. CONTRATADA: FABMED DIS¬
TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -MF.. VALOR (RSlRS

Dispensa de Licitação N’
548-20I7-H1 CONTRATANTE:
PMFS FUNDO MUNICIPAL DF SAÚDE DE FEIRA DE SANTA
NA, OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços cm
sirenes c rádios com foçncd mento de peças e acessórios para os
veículos do SAMU c MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Parecer
11*691 •' PGM / 2017. Processo n* 40829 / 17. Inexigibilidade n° 23
PGM / 2017 I CONTRATADA; COMSERTA COM. DF PEÇAS R
SERV. TÉCNICOS AUTOM LTDA VALOR (RS)R$ 80.000,00

12/07/2017

?REFEÍTURA

MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
RETIFICAÇÃO

Nos Extratos de Contratos n°s 1221 ate 1229 publicados nu
DOU dc 187/2017. Seção 3, página 154. onde se 1c PREFEITURA
MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA. Icia-sc : PREFEITURA
MUNICIPAL DE FILADÉLFIA

(p/ Cocjo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
EXTRATOS DE CONTRATOS

Extrato dc Contrato n" I236/20I7-PA 867/2<M7-PRP 024/2017. con¬
tratação: Contratante: Prefeitura Municipal dc Filadélfia. Contratado:
Ultra Megu Distribuidora Hospitalar Lida Epp, pessoa jurídica.
CNPJ n* 2l.596.736''OOOI-44, asai nature do cortralo: 03/07/2017. Vigincia 31/12,2017. Valor Global RS 1.977 OOMJJO, Conlralaçio de

-

empresa para fornecimento de medicamentos, material odontologia»
pvtmaneme hospitalar penso, para atender as necessidades da scmunicipal
Dotação:
criteria
de
saúde.
06.10.002.034ÿ2.038/2.039/2.03 7/2.040-33.90,30. 00/33.90.32.00-2/14 - Pro¬
cesso Administrativo
867-201? PRP n* 024/2017.

-

NÀ,

Extraio de Contrato ifl237/2017-PA 867/2017-PRP 024/2017. con¬
tratação: Conrratantc: Prefeitura Municipal dc Filadélfia. Contratado:
Base Medicai Distribuidora de McdicsmcntóJ Produtos Hospiudares
E Odnntologic OS. pessoa juridica, CNPJ n{' 07.580. 1 67'0OÓI- 1 8, t$sinaturtl do contrato: 03/07/2017. Vigência: 31/J 2/2017. Valnr Global
RJ 37B.500,00. Contratação de empresa para fornecimento de medi cam entra, nutírial odontológico permanente hospitalar penso, para
atender a necessidades da secretaria municipal de saúde Dotação:
06 10 00-2.034/2,038/2.039/2 037/2.040-33.90 30 00/33 90.32 00-

Dispensa dc Licitação N» . 553*201 7-1ID CONTRATANTE:
PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTANA, OBJETO: Aquisição dc medicamento para fttcndcr ao SolicitHdo
mandado judicial n* Í15 15923-89.2016.S.05.(H)1J0 da paciente Renilda
Rartwsa de Jcsu5 CONTRATADA: DRIDO COM DE PROD
QUIM E FARMACÊUTICOS LTDA VA f OR (RS)RJ 11171,00.
13/07/2017.

Extrato de Contrato (1*1238/201 7-PA 86 7/2017-PRP 024ÿ017 cDntrataçào: ContTatante: Prefeitura Municipal de Filadélfia. Contratado;
MftA Supra Comercial Ltda, pemoa juridtca, CNPJ n°
10. 731.996/000 1-69, assinatura dp contrato: 03/07/2017. Vigência:
31/12/2017. Valor Global RJ 596.000,00. Contratação de empresa
para fornecimento de medicamentos, material odonlológico permantrte hospitalar penso, para atender as necessidades da secretana
Dotação:
de
municipal
saúde.
06.10.002.*34/2 .03 8/2.039/2 .03 7ÿ.040-33 .90.30.00/33 .90.3 2.00-2/ 14
Pnv
cesso Administrativo nu 867/2017 PRP n* 024'2017.

6587.28. 12/07/2017.

Dispensa dc Licitação N11 ; 550-20Í 7- 11DCONTRATANTE.
PMFS/FUNDO MUNICIPAL DF SAUDE DE FEIRA DF SANTAOBJETO: Aquisição dc medicamento para atender ao solicitado
no mandado judicial n°0005772-36.2Cl17.8.05 .0000 do paciente Gil¬
son Jorge dj Silva Vidal CONTRATADA MSR EXPRESS ME¬
DICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP VALOR (RSjRS 17.197,64
13/07/2017

________ _

Dispensa de Licitação N*

555-2017-1ID CONTRATANTE:
PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, OBJETO: Auuísiçào de medicamenta para assistência farma¬
cêutica CONTRATADA: DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDAVALOR (RS) RS 5.738.16 14417/2017
Dtspens. dc Licitação N*
536-201 7-1ID CONTRATANTE:
PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTAAquisição de medicamento para atender ao solicitado
no mandade judicial n“ 0300063-32. 20 E 6.8.05.0080 dn paeietite Ruan
Jesus,
Lima
Ita de .
CONTR.ATADA: DRIDÓ COM DE PROD QUIM. E
CONTRATADA
Jc.KUS,
a
FARMACÊUTICOS LTDA VALOR (R5>RS 1.631,88 11/07/2017

NA, OBJETO'

-

537-ÿ017-llD CONTRATANTE:
Dupensa de Licitação N*
PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, OBJETO: Aquisição de medicamento para atender ao solicitado
no oficio n* 1114 / 203 7.596.0.148554 / 2016-ml da paciente Queisc
Stella TDITT» de Lima CONTRATADA: FABMED DISTRIBUIDO¬
RA HOSPITALAR
LTDA -ME VALOR (RS)RS 3 592.96
11/07/2017

Dispensa de Licilaçio N1
538-ÿ017-ilD CONTRATANTE :
PMFSTUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FtIRA DE SANTA¬
NA, OBJETO: Aquisição dc calctar pàra atender ao solicitado no
oficio
UM / 201 7.596,0,1 4B554 / 2016-ML. CONTRATADA: DíVtMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Mt
VALOR (RS)RS 139,00 11/07.2017

Este documento pode w verificado nu endereço çlçtoJnico hdp:/ÿv/w.in.go.'DiiioitÍLÍifatJ<rrJ,
peto cidjgo (KW320 17071900154

v

scçào

2,14-PA n' 867/201 7-PRP n* 024/2017.

-

AVISOS

l)F.

HOMOLOGAÇÃO L AUILD1CAÇÀO

PREGÃO PRESENCIAL N- 2ÿ'2UI7

PA 1867/201 7-PRP 024/201?
O Prefeito Municipal de Filadélfia, RO USD dc suas atri¬
buições, homologa ú resultado do julgamento e adjudica Licitação:
PRP N° 024/2017, ripo Menor Preço por Lote para Contratação de
empresa para fomecimeniu de medicamentos, material odontológico
hospitalar penso, para atender as necessidades da scmunicipal de saúde. Que a empresas vencedoras do certame
forem: M&A Supra Comerciai Ltda, Lates I, IV. VI e IX no valor de
R5 596.000,00, ultra Mega Distribuidora Hospi Lotar Ltda-EPP, Lot«
II, 111 e V.valor de RS 1.977.000,00 e Base Medicai Distribuidora dc
Medicamentas Produto* Hospitalares e OdontológicD?, Lote VII,
VIII X e XI, \"aJor dc RS 378 500,00
permanente

crçiaria

CHAMAMENTO HJBLICO Nf 2/2017
PA 0987/2037

O Prefeito Municipal dc Filadélfia, no UáO dc llus atri¬
buições, homologa o resultado do julgamento c adjudica Licitação:
Chamada Pública Nr 02'20I7, tipo ercdcnciamento de Grupos For¬
mais da Agricultura Familiar e dr Empreendedor» Familiares Ruraiu
constituídos «Til Cooperativas e Associates em sessáo público, pera
o fornecimento dc gêneros alimentícios da agricultura familiar para
merenda escolar, que 33 empresas credenciadas no certame foram:
Associação dos Qutlombolas e Agricultores do Puvoadn de Riacho do

Ductimenlo assinado digna Imentc conform c MP tlr 2.200-2 de

24/08/2001, que institui a
Jnfracsmmira de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

