ESTA1K) DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DC ENTRE RIOS

CNPJ: t*.J26,981/Oft1-22

CONTRATO 016/2017 - INEX

!

CONTRATO QUE ENTRS SI FAZEM, DE UM LADO,
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO, ATIVA
PROJETOS E SERVIÇOS ITDA.
!

°

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede

r» Rua d« Oiinda. s/n8, ENTRE RIOS - BA, inscrito no CNPJ sob número 14.126.981/0001-22, neste
ato representado pelo Prefeito, o Sr. Ellztò Fernando* Rodrigues Simões, doravante
denominado

CONTRATANTE e ATIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob n»
16.922.785/0001*15, situada na Rua Ewerton Visco, n* 324. Edtf Holding Empresarial, Sala 408, ‘
Caminho das Arvores, Salvador
Bahia, CEP: 41.820*022, neste ato representada por

-

GOROOFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RO tf

05.787.402*65, SSP/8A, inscrito no CPf sob o n8 5 93.041.295-53, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato de prestação de serviços, segundo as condições

nas cíáusufas seguintes:

:

O presente contrato tom seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do
objeto contratado, descrito abaixo regendo-se pela Lei n* 8 688, de 21 de junho de 1993. as quais as
partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes dégaules:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- DO OBJETO

-

1,1, Destina-se esto Contrato a propiciar amparo legal na relação de serviços entre oe
contratantes acima mencionados, objeto: CONTRATAÇÃO 0E EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORS E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVÉNIOS
ESTADUAIS E FEDERAIS, COMPREENDENDO: SINCOV, SIMEC, SISMOB, FN3, ELABORAÇÃO
DE RELATÓRIOS TÉCNICOS. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO DE
OBRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÉNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS NESTE
MUNICÍPIO, conforme solicitado no processo administrativo n8 187/2017.

-

1.2. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com o pessoal contratado, no
que tange 8 transporte, alimentação, salários e encargos soda», como, também, taxas e impostos
que venham a incidir sobre o objeto deste contrato.
i

-

caso haja necessidade, por motivos operacionais nflo previstos, ou para
1.3.
restabelecer o equilíbrio económico-financeiro inicial de acréscimos ou supressão do» quantitativo* e
ou serviço*, deverá ser obedecido o limite e demais condições pertinentes estabelecido* no Ari. 65
da Lei Federal n8 8-666/93. com suas posterioras atualizações.
14. -Os serviço» se constituirão em tudo quanto apresentado na proposta constante do
Processo de Inexigibilidade n* 024/2017,

PARAGRAFO ÚNICO - Qualquer acréscimo no objeto deste contrato, só será realizado
dcs
solicitação por escrito da Secretaria Solicitante, acompanhada de planilha detaihada

mediante
Sr. Prefeito,
serviços e/ou fornecimentos a serem acrescidos, devidamente aprovado» pelo Exnrvo.
d»*de que observados os limites estabelecidos pelo art, 65, §§ 1* e 2* da Lei 8.666/93

EStADGDA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: H.126.981/0001-22

SLAUÿULA SEGUNDA aDAS OBRIOacflga DA

cnMTRÿfm

-

2.1. A CONTRATADA s© obriga a:
a) DisponibNízar o serviço descrito na Cláusula Primeira desta contrato,
conforme
requisição da administração pública;
b) Assegurar a boa qualidade do serviço;
c) Fornecer » completa prestação dos serviços necessários a execução dos trabalhos
em perfeitas condições, nSo cabendo ao CONTRATANTE nenhum Onus além de proposta
apresentada;

d) Atender díretamente as demandas da administração através de assesaoria continua.
durante o período se vigência desta contrato, realizando visitas técnica*, contatos telefónicos, bem
oonrto contato por meio de correio eletrónico;
e) Apresentar relatório consubstanciado de execução do objeto;
f) Assumir inteira responsabHidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos
causados por descumprimento. omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto, bem como por
•rroe na execução dos serviços contratados através desta cértula. obrigando-se aos reparos doe

*

mesmos;
g) NSo transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio
consentimento de CONTRATANTE;
h) Não caucionar ou utfôzar o contrato a terceiros, no todo ou em parles, sem o prévio
consentimento do CONTRATANTE;
i) 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*
059/2017;
j) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele mantidas, todas ae condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
k) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto âs obrigações assumidas na presente
dispensa de licitação;
I) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a axemplo
de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;
i

CLÃUSULA TERCEIRA

- DAS 08RIOAÇÕES DO CONTRATANTE

-

J.1. O CONTRATANTE se obriga a:

:

a) Designar prepost os para fiscalizar, apontar falhas e atestar a devida prestação do
serviço descrito no objeto deste contrato;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
c) Verificar e aceitar as fatura* emitidas peia CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir apõe a
apresentação da novas faturas corretas;
previstas
d) Notificar por escrito, è CONTRATADA, quando da aplicação de multas

nesta Contrato;
e) Declarar os serviço* efetivamenta prestados.

0
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CLÁUSULA QUARTA

-

DO

PAGAME-FifTfl

-

•

4,1. O valor global do present# contrato é de R$ 1W.000.00 (cento eloquent# # três
mil real#), sendo 09 (nove) parcelas Iguais d« R$ 17.000,00 (dezess#t# mil reais), constant# da
proposta integrante da inexigiPtlidarfe, aceito pek> CONTRATANTE, entendido este como preço justo
e suficiente para o serviço, objeto deste instrumento.

4.2.- Oa pagamentos terso efetuados após atesto do setor competente e, dentro
do cronograma de pagamento financeiro. Na data da apresentaçSo da fatura o contratado
dever# estar de posse, em plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT a das certidões da
regularidade com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, sob pena de nio pagamento.

-

PARÁGRAFO PRIMEIRO Havendo erro na fatura ou descumprimento das condiç6ee
no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa pera que a CONTRATADA
adote as providências necessárias á sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de
pagamento, a data de reapresentaçâo da fatura, devidamente corrigida.
pactuadas,

-

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA
PARÁGRAFO SEGUNDO
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.

-

4.3. O termo contratual poderá durante o «u prazo de execução, caso ocorra uma das
situações previstas no art 65 da Lei n* 8666/93. 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.
4.4.

- Os reajustamentos de preços do objeto a aer contratado, quando e se for o caso.

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

-

4.5. Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos
serão reajustados pela variação do percentual 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.

4.8.

-A

empresa contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o

reajuste, acompanhado de requerimento.
CLÁUSULA QUINTA

- PA CESSÃO. TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

-

O presente contrato nâo poderá ser objeto de cessão, transferência ou
6.1.
suboontrataçáo, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, eob
pena de imediata caducidade.
CLÁUSULA SEXTA

-

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

-

8.1. A vigência deste Contrato será pelo prazo de 08 (nove) meees, e partir da data de
assinatura do contrato, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo
art 57 da Let 8.666/63.
*l
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SLÁU9ULA SÉTIMA - ALOCACÃQ DE RECURSfifi

-

7.1. A* despesa» decorrente» d» pretenle contrato correrão por oonta da seguinte
dotação orçamemária:

Projeto Atividade: 2 009
Elemento de despesa: 3.3 9.0.35.00
Fonte: 00/42
CLÁUSULA OITAVA
:

- DA RESCISÃO CONTRATUAL

-

8.1.
Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE,
respeitado o devido processo legal, e sem que assista A contratada direito a qualquer indeniataçAo,
nas seguintes hipóteses:
a) Inadimptemento pela contratada de quaisquer das cláusulas 8 condições aqui

estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das “ordens de serviços";
c) Supervenièncla de incapacidade financeira da contratada devídamente comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas
ou decretadas;
e) Cessão total ou paraal deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem právla e

escrita autorização do contratante.

-

PARÁGRAFO PRIMEIRO Resandido o contrato, por quaisquer destes motivos, a
contratada terá direito, apenas, ao pagamento, dos serviços efetívamente prestados e aceitos.

-

PARÁGRAFO SEGUNDO Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito,
rndependentemente 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 * 8.383/94.
CLÁUSULA NONA

-

DAS RESPONSABILIDADES

-

9.1. O CONTRATANTE nâo responderá por quaisquer compromissos sssumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contraio, bem como
quaíquerdano causado ao CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATAOA,
de seus empregados, propostos ou subordinados.

-

A CONTRATADA declara haver levado em conla, na
PARÁGRAFO PRIMEIRO
apresentação d» sue proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais. 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 peta autoridade competente.

-

PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATAOA responderá por todos os danos e
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 daÿ
legislação vigente, quando comunicados ao CONTRATANTE no prazo de atè 48 (quarenta e oito)
\ *
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.

@2ÿ
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TERCEIR0
"Aÿ6RAF0
S6ÍVÍÇO que

****10
*
CONTRATADA
Wbuítoi, encargos,

comprovado, depois do negócio realizado e antes
acresceu indevidamente a seus preços, valores
qualwuer
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais
nao incidentes sobre a contratação efetuada,
tais valores serão imedíatamente excluído*, corn o
reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.
da

"

3

iÿT5ÿ65 *

CLÁUSULA DÉCIMA ~ DA» PENALIOApf

-

10.1. Aadjudicatãria CONTRATADA sujeítar-se-A, no caso de nadimpíemento desuas
obrigações, às seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo eh»
sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei n° 8.666/93, em sua etuai redação,
apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as
quais haja concorrido.
b) Multas de até;
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
contratual, até o trigésimo dia. ou nos prazos parciais das Ordens de 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 valo- da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprlmento das normas do
contrato,

b4) A multa dobrará a cada csso de reincidência, nâo podendo ultrapassar a 30% do
valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e donos que venham a ser
causados ao interesse público e da oossftxl idade da rescisão contratual;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perduraram os motivos determinantes da punição ou até qua seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou e penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada

com base na alínea anterior.
O valor de cada multa aerô atualizado
reajustamento de preços vigente no més em que cessar o motivo que lhe deu

monetariamente, caso haja
origem.

10.1.1,

:

!

fator de

-

10.1.2. As multas previstas na alínea “b" desta dáusula poderão, a critério da
Administração, podem ser aplicadas isoladas ou oonjuntamente com outras sanções, a depender do
grau da infração cometida pelo adjudicatário.
10.1.3. - Quando aplicadas, as multas deverão ser pegas espontaneamente no prazo
méxlmo de 06 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente eo 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 A. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao contratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa â contratada, sob pena de multa.
\

*
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ESTADO DA BAHIA
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to*>» «, prazo» de execução do objeto do contrato quo tiverem akJo

'
coryÿrtift--

íu

8utorídade coÿratante, a contratada ficara automaticamente impedida do participar
novas LÍ®
hdtaçôa* enquanto néo ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou
cumpnr a obrigação antes assumida, som prejuízo
da outras penalidades

“

i

10.2.

~A

penalidade

de declaração de inidoneidade para licitar

« contratar

Administração Pública serâ de competência do Prefeito Municipal de ENTRE RIOS.

a*

com a
demaia

penalidades serio de competência do Secretário solicitante,

CLÁUSULA OéCtMA PRIMEIRA

-

DA PUBLIC AC AO E V1NCULACÃO

•suas

O presente Contrato sera publicado, por extrato, no Diário Oficial no prazo
máximo de vinte (20) vinte dias. contados da data de sua assinatura,

11.1.

Este contrato fica vinculado no seu todo e. prindpaimente, nos caso» omissos, a
alterações posteriores, como também, a inexigibilidade n° 024/2017.

11.2,

Lei n* 8 666/93,

-

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO FORO

-

12.1. As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca •
RIOS,
Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando so seu integral
de ENTRE
cumprimento seus herdeiros e sucessores, a qualquer titulo.

E. por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de

Iguais teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais

ENTRE RtOS/BA. 14 de abril de 2017,

.M>WL

VIÇOS LTDA.

PR

CONTRATADA

PREFEITO/GONTRATAN'
TESTEMUNHA 1:

TESTeMUNHA 2:

:

CPF:
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_

CPF:

e£/>

asno.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
Ratificação da Inctigihílidade de licitação sob o n* 01 6/2017,
fulcro no Art, 37, VXt c Art. 25, Tnàso li, da Lei 6.660/93, em
favor da JOÂO LOPES DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIA¬
DOS, iniCTito sobre o CNPJ: 23,952 266/0001-30, cujo o objeto:
contratação de escritório de advocacia pa/a prestação de serviço ju¬
rídico especializado, mediante o ajuizamento de ação judicial em face
da união cutn escopo de recuperar Valores nilt deixaram de ser mpa»ulas ao município de Entre RicS / Bania, cm razão da mo6KTvàncis da hasc dc calcufo legal do valor anual por aluno, para fins
de compi em cotação do fundo de manutenção e desenvolvimento do
ensino fundamental e dc valorização do magistério FUNDEF, nos
CO*n

-

d*LEJ 9.424/1996.
Ratificação da Tnexigibilidade de licitação sob 0ÿ021.7017,
com fulcro 00 Alt. 37, XXI e Art. 25, Inciso 11, da Lei 8.666/93, on
favor da VAGNER CUNHA A ADVOGADOS ASSOCIADOS FPP.
írucríto sobre o CNPJ: 11.865 . 692/000 1-00, çyjjo objeto: consultoria
para execução de serviços de assessor!* tccruca na área juridic*,
mediante a elaboração de minuta* dc contrato», acordos c convénios,
atualização da legislação municipal c no patrocínio dc causas judiciais
e administrativas, através da realização dc defesa dos interesses do
Município de Entre Rios/Ba juntos ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA BAHIA, TRIBUNAIS SUPERIORES SUPERIOR

-

STI E SUPREMO TRIBUNAL FE-

TRIBUNAL DE JrusnçA
DERAL STF, ALEM DA DEFESA JUNTO AS CORTES DE CONTAS TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO
DA BAHIA, TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO K 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 Incxigibilidadc dc licitação sobon' 022-2017,
c«n íbfcto no Alt. 37. XXI e Art. 25, Inciso I. da Lei 8.666/93. em
Cavut da NP EM-NTOS E SERVIÇOS LTDA, inseri co sobre o CNPJ:
07.797.967ÿ0001-95, cujo nhjcto: ContraUçJo dc empresa para pres¬
tação dc serviços dc sistema dc banco de preços, através de fer¬
ramenta de pesquisa basewidu nos pteços praticadas e em rçsul Lados
de licitações em diversos órgãos da admmittraçãa pública.
Ratificação da Tnexigibilidade de licitação *ob o n® 034-2017.
com Julcro nu Art. 3?, XXI c Art. 25, Inciso II, da Lei 8.666/9 3 CJN
favor da ATIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ME. insmlo
sobre o CNPJ: IX.92 2. 785/000 1-15, cujo o objeto: contratação de
empresa «pccial izada OJ prestação de serviços dc asseÿveria e con¬
sultoria na área dc ConV. Esladilai* c federais, compreendendo' STNCÚV. S1MEC, S1SMOB. FNS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO
TÉCNICO, CROGR FlsifO FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO DE
OBRAS F PRESTAÇÃO DF CPMTAS DE CONVENTOS FEDF.R.AIS E ESTADUAIS NESTE MUNICÍPIO

- -

-

-

*

ND 137. quarta-feira, 19 de julho dc 201 7

aparelhos de detector fml da marca MEDPFJ.yUF SAO UTILIZADOS NAS UBS E USF.EMPRESA BAHIA
MEDICA SOCIEDADE COMERCIAL LTDA - ME PARECER N»
499 í PGM i 17, PROCESSO N* 8698 / 1 7 ÍNEX IGIBILIDADF : 15/
PGM 2017. CONTRATADA: RA Hf A MEDICA SOCIEDADE CO¬
MERCIAL ITDA-ME VALOR fRS) RS 50 200,00 14/07/2017

Dispensa de Licitação N* ; 540-J0I7-IID CONTRATANTE:
PMFS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, OBJETO: Aquisição de tubos criageniços. CONTRATADA:
SANTOS VILAS BOAS COM DF. PRtjD. QUlM LTDA VALOR

sÿâo

vçntiva ç cqrrctiva dos

AVJÂÚS DE INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO

termo»

-

.

-

EnlJV Ritxs-BA. 13 dc julho dc 2017.
EL1ZIO FERNANDES RODRIGUES SIMÒE5
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ADITIVO Nl 5 13 206-2017 CONTRATANTE: MUNIClPJO Dfc
FEDLA DE SANTANA. CONTRATADA: 5M CONSTRUÇÕES F
COMÉRCIO LTDA-ME Aditar o contrato n* 409/20 15ÿ1 3C, firmado
em 08/07/20*$» com valor atualizado de R$ 1.133.719,96, conforme
Termo Aditivo n* 5I3097-2017. Fica est&beleddo o reajuste do con¬
trato, com impacto orçamentário tio iáldo contratual no valer dc RS
8.247,25t *ècmeapondeittc aprottimadamrnie a 6,46%,com sua apli¬
cação a partir da dAtA, deste Teimo Aditivo. Passando o valor do
contraiu atoalizodo pura RI 1.141 .967,21. DATA: 02/06/20] 7.
ADITIVO N! 5 12 218-2017 CONTRATANTE: FUNDO MUNI¬
CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADA PALACETUR EVENTOS E TURISMO LTDA ME Aditar o contrato n° 40*
2016-12C, tirmado em 20/06/2016. com valor originário de RS
99.237,60, Fico estabelecido que o contratante deveri pagar ao con¬
tratado pelos acréscimos de serviço u valor de RJ24.B09,40, cor¬
respondente a 25% dú valor do contrato originário, passando Q valof
glcvbaJ do contrato atoaJizado para RS 124.047,00, DATA

-

02/06 2017.

DLspensa de lactação N* : 527-ÿ01 7-11D CONTRATANTE:
PMFSTUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, OBJETO: Aquisição de tnedicamemo para atender ao pwtísc
judicia] 0500340-30.2017.8.05.0080 da paciente Níildctc Lima dos
Aajos carvalho CONTRATADA SINGULAR DRO E MEDI- ES¬
PECIAIS LTDA-EPP. VALOR (RS) R$ 13 140,00. 10/07 2017.

Dispensa de Liçitocào N*
528-201 7- MD CONTRATANTE:
PMFSTUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, ORfFTO: Aquisição dc medicamento para acender ao eulidiado
no mandado judicial n° 3773-74.2017.4.01.3304 da paciente Reijane
Queiró? de Almeida. CONTRATADA. FABMED DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR t.TDA -MF. VALOR {RS)RS 2.771,72. 10/07ÿ201 ?.
529-ÿ017-1 tD CONTRATANTE:
Dispensa dc Licitação N«
PMFSTUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UE FEIRA DF. SANTA¬
medicamento para atender ao solicitado

NA, OBJETO: Aquisição de

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

-

Ratificamos a Tnexigibilidade dc Licitação Empresa SAN¬
TA CASA DE MISERICÓRDIA, valer total R5 720000,00 (seus
mil reais), de acordo cora o Parecer nò960ilPGM/l7,
Tnoágibilidide n4 232/PkjM/20l 71 prçfcrido n« autos do ProceSSU
n043348/P

centos c vinte

Feira dc Santarw-BA, 14 dc juliio de 2017
DENISE LIMA MASCARENHAS

Sccratiirin

MACÊUTICOS LTDA VALOR (RJ)RS 5.141,28, 10/07 2017

Dispenu de Licitação N» : 532-ÿ017-1ID CONTRATANTE:
PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, OBJETO: Aquisição dc medicamento para atender ao processo
judicial nD 000 1239-34.2017.8.05.0000 da paciente Maria do Carmo
da Conceição Silva CONTRATADA: FABMED DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA -ME VALOR lRS)RS 3 851.52 J 1/07 2017
D.mciua dc Licitação N* : 533-2017-1 LD CONTRATANTE:
PMFSTUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DF. FEIRA HF SANTA¬
NA, OBJETO: Aquisição de medicamento para atender ao processo
judicial h* O026429-2ó.2Ol2.Stl5,0OS0 da paciente Maria das Graças
dé Jesus Valor. CONTRATADA: FABMED DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA -ME.VALOR (RÍ>RS 1. 110,00 11/07/2017.
Dispensa dc Licitação N* : 549-201 7-1IIKTONTRATANTF:
PMFSTUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, ORJETQ: Aquisição de medicamento para atender ao solicitado
m mandado judicial rC 0001239-34.201 7. B.05.0000 da paciente Ma¬
ria do Canno da Conceição Silva. CONTRATADA: FARMED DIS¬
TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -MF.. VALOR {RS)RS

6.587.28. li07/2017.

Dispensa de Licitação N* : 550-2017-IIIX’ONTRATANTE:
PMFSTUNDO MUNICIPAL DE SAL'TJE DK FHFRA DF SANTA¬
NA, OBJETO; Aquisição de medicamento para atender *o solicitado
t*> mandado judicial n*O0Ú5?72-3 6.2017.K. 05,0000 do paciente Gil¬
son Jorge d* Silva Vidal CONTRATADA: MSR EXPRESS ME¬

-

DICAMENTOS ESPECIAIS LTDA EPP VALOR llttiRS 1 7.1 97.64
13/07.2017

EXTRATOS DE DISTENSAS DE LICITAÇÃO
Dispensa de Licitação N* : 289-2017-111 CONTRATANTt:
PMFS/FUNDO MUNICIPAL DF SAÚDF. DF FF.IRA DE SANTA¬
NA, OBJETO Contratação dc empresa para realizar manutenção pre-

Dúpccua de Licitação N*
55Í-7017-IID CONTRATANTE:
RMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, ÕBJtTO: Aquisição de medicameuto para atender ao solicitado
mandado judicial n" 0515923-89.201 6.8.0S.fl0$0 da paciento Rcnilda
Baitiosa de Je«uii CONTRATADA; DRIDO COM DE PROD.
QUIM. E FARMACÊUTICOS LTDA VALOR (RS)R$ 1.071.00.
13/07.9017.

Dispensa dc Licitação N» : 555-ÿ017-1ID CONTRATANTE:

PMFSTUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, OBJETO: Aquisiçta de medicamento para assistência farma
eêvuicj

-

CONTRATADA DROGARIA NOVA ESPER.ANÇA LTDA-

Dispensa de Licitação N1
53 fr-201 7- 11D CONTR ATANTF:
PMFS.TUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, OBJF.TO: Aquisição de medicamento para atender ao solicitado
no mandado iudicial nD 0300063-32.2016.8.05.008(1 dn paciente “
Ruan
Lima de Jesus. CONTRATADA DRIDO COM. DE PROD QUÍM E
FARMACÊUTICOS LTDA. VALOR (RÍ1RÍ 1.631, B8. 11/079017
Dispcnw dc Licitação N* : 537-201 7-11 D CONTRATANTE:
PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, OB1RT0: Aquisição dc medicamento pmra atender ac solicitado
no oficio n" 104 / 2017 5% 0.148554 / 2016-ml áa paciente Queisc
Stella Tones de Lima CONTRATADA FABMED DISTRIBUIDO¬
RA
HOSPITALAR LTDA -ME. VALOR (KS)R$ 3.592.96

Dispcnaa de Licitoçãu N! ; 538-201 7. 11D CONTRATANTE:
PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DL SANTANA, OBJETO: Aquisição dc catcter para atender ao soliciudo no
oficio nD 104 / 2017.596.0.148554 / 2Ú16-ML. CONTRATADA: DTVIMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.
VALOR (R$)R$ 139,00. 11/07 2017

Este ducumerito pode Scv Vcnficacto no endereço eletrónico http/Ainçÿin.gJvJltÿlmãádíiiihtrnl,
pelo cdtfcgo 000320 170719IXI154

V

12/07/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
MITIFICAÇÃO
NçR Kt (raios de Contratos n“s 1221 ate 1229 publicados no
DOU dc 18 7,2017. Seção 3. pagina 154, onde sc lc: PREFEITURA
MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA. kia-K PREFEITURA

MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
(p. Cocjo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
EXTRATOS DE CONTRATOS

Exinio de Contrato n'’ 1236/2017-PA 867/2017-PRP 024/20 J 7. contraiação: Conlral&ntt: Prcfeiutra Municipal de Filadélfia. Coniraudo:
Ultra Mega Distribuidora Hospitalar Ltda - Epp, pessoa jurídica,
CNPJ nu 21,596.736/001)1-44, astinaiura do contrato: 03/07ÿ2017. Vi¬
gência: 3I/I2/20I7. Valor Global RS 1.977.000,00. Contratação dc
empresa para fornecimento de medicarnenloa. material odontoJÓgtco
permanente hospitalar pento, para alender
rKCCSfiidadel da semunicipal
crtiaria
DoUçãu:
de
saúde.
06.10.00-

2.034/2.038/2. 039/2.03 7/2. 040-33.90.30.00 '33.90.32.00-2/ 1 4
cesso Administrativo nM 867 20 17 - PRP pu U24/20L7,

-

PfO-

Extraio de Contrato P*I 237/20J 7-PA 867/20J 7-PRP 024/2017. conIratação: Contratante: Prefeitura Municipal dc Filadélfia. Contratado

Base Medicai Distribuidora de Mcdicamentns Produtos Hospitalares
E Odontolúgicos. pcÿoa juridica, CNPJ n° 07.580.167/0001-18, as¬
sinatura do contrato: 03/07ÿ2017. Vigência: 3l/J2;2Úl7. Valor Global
R5 378-500,00. Comralação de empresa p«a fomecimenlo dc medieamentoa. material odontológico permanente hospililar penso, par*
atender a» necessidades da secretaria municipal de saúde. Dotação:
06. 10.00-2.034.2.038 2 039/2 037,2 040-33 .90.30.00/3 3 90.32 002.14-PA n* 867/2017-PRP n* 024ÿ017.

Extrato dc Contrato n°l23«.20J 7-PÀ 867/2017-PRP 024/2017. euntraucão: Contratante: Prefeitura Municipal de Filadélfia. Contratado:
Supra Comercial Ltda, pessoa juridica, CNPJ n°
10.73 L996/000 1-69, assinatura do contrato: G3'07/20|7. Vtgéncta:
31/12/2017, Valor Global RS 596.O00,UU. Contratação de empresa
para fornecimento de medicamentos, material odotuoldaicu perma¬
nente hospitalar penso, para atender as necessidade?: da secretaria
Dotação:
de
Saúde
municipal
06 i0 002.034/2.038.7.039/2.037/2.040-33 90. 30.00.3 3 .90 32 00-2/ 14
ProCesso Administrativo nD 867’2017
PRP n° 0247017.

M&À

11.1)7/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dispensa dc Licitação N» : 548-301 7-Ul CONTRATANTE:
PMFS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, OBJETO: CoMraLaçáo de empresa pa/a pruliiçJo de eerviçac cm
sirenes e rádios com foçnedmemo de peças c acessórios para os
veículos do SAMU e MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Pane»
n-R91 / PGM / 2017, Processo n* 40829 / 17, Ineligibilidade n* 23 /
PGM / 2017 I CONTRATADA: COMSERTA COM DE PEÇAS E
SF.RV. TÉCNICOS AlTTOM LTDA VALOR (RJ|RS 80.000,00.

mandado judicial n* 05OS292-94.2OI6-8fl5.O08O da paciente Tinia
Almeida de Brito. CONTRATADA FABMFD DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA -ME VALOR <R$)RS 1,402.14. 10/07/2017

Dispensa de Licitação N1 : 530-?0l7-IID CONTRATANTE:
PMFS FUNDO MUNICIPAL DL SAUDE DE FEIRA DE SANTA¬
NA, OBJETO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PAR,A ATEN¬
DER AO SOLICITADO NO MANDAlX) JUDICIAL N* 002125048 2011 805.0080 DA HACTENTH EUNICE BARBOSA DE ARAU¬
JO. CONTRATADA: DRIDO COM DE PROD QUÍM. E FAR¬

11/(17/2017

NA, OBJETO: ContraLaçãn de empresa pa/a manutenção f forne¬
cimento de peças cm equipamentos odontológicos da marca DABI
ATLANTE> Parecer n* 749 / PGM / 17, Processo n* 17493 / 2017,
Inexibilidade 19 í PGM / 17 I. CONTRATADA: JANILTON DE
ARAÚJO BRITO VALOR (R$fRS 70 500,00 11/07/2017

iu>

VALOR <Ríj R8 5.738,16 14'07,9O17.

AMõO DE f NEX ÍGIBLL1DADE íit LICITAÇÃO

(R5)R$ 7.920,00.

Dispensa dc Lktaçfto N1 : 542-20 17-1II.CONTRATANTE:
PMFS FUNDO MUNICIPAL DE SÀIJDE DE FEIRA DE SANTA¬

-

-

AVISOS DE HOMOI.OtiAÇÃO F AMJIUICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAI. N” 24/2017
PA 1867/2017-PRP 024-2017
O Prefeito Municipal de Filadélfia, no uso dc suas atribuiçõcn, tiomologa o rcsuliadu do julgamento c adjudica l icitação:
PRP Nq 0249017. lipa Menor Preço por Lote ittra Contratação dc
empresa para fornecimento dc rtirdiutnerlus. material odnntokógico
pcmwncntc hospitalar penso, pera Oíender *& necessidades da necrdana mujncipal de saúde. Que a£ ettiprCSas vencedoras do certame
foram; M&A Sut>ra Comerciai Lido, Lc*çs I, TV, VI ç IX no valor de
RS 596.000,00, Ultra Mçga DiErtribuidLra Hospitalar Ltda-EPP, Lotes
II, III c V,valor dc RS 1. 97TOOO.OO e Base Medicai Distribuidor* de
Medicamentos Produtos Hospitalares c Odontologies. Lute VJ1,
Vlll, X e XI, valor de RS 3 ?8 500.00

CHAMAMENTO PÚBLICO V 2/2017
PA 0987/20I7
O Prefeito Municipal dc Filadélfia, no uso de iius atri¬
buições, homologa o resultado do julgamento c adjudica Licitação:
Chamada pública N° 02/2017, tipo crcdenciamcnto de Gtupos Formiis da Agricultura Familiar c dc Empreendedores Familiares Rurais
constituídos cm Cooperativas c Associações em sessão pública, para
o fornecimento dc géneros alimentícios da acricultura familiar para
merenda escolar, que as empresai crcdcnci ttbs no certamc furam:
Associação dm: QuJlombolas e Agricultores do Povoado de Riacho dn

Documento assinado digltalmcnle conforme MP n1 2.200-2 dc 24/08j'200I, que institui a
Infracstrulura dc Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

