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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO A
EMPRESA BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE
HOSPITALARES
PRODUTOS
MEDICAMENTOS
LTDA.
ODONTOLOGICOS

C
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
HOSPITALARES
PRODUTOS
DE
MEDICAMENTOS
DISTRIBUIDORA
ODONTOLOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 07.580.167/0001-18, situada na Rua
E. Quadra F, Lote 15, n.. 440, Distrito Industrial Mandacaru Jequié, Jequié, CEP 45.210-172,
neste ato representada por TASSIO LUIS RIBEIRO SOUZA, brasileiro, inscrito no CPF sob
n° 019,002,965-00. doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato
de Fornecimento, segunde as condições nas cláusulas seguintes,
-
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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 subsidianamente 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.

- Destma-se este Contrato a

fornecimentos entre os contratantes

acima

propiciar amparo legal na relação de

mencionados, afim de que a empresa contratada

realize o FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR EDGAR SANTOS, PSF CIDADE NOVA, PSF
LOTEAMENTO FUNCIONÁRIOS PUBLICO, PSF PORTO DE SAUIPE E PSF SUBAÚMA,
conforme especificações constantes da Proposta da empresa que constitui parte integrante
deste contrato, conforme solicitado no Processo Administrativo n° 0231/2017, a qual fora
declarada vencedora após homologação e adjudicação no Pregão Presencial n° 039/2017,.
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A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela
1.2.
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.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

V

2.1. - A CONTRATADA se obriga a:

o produto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, nas
Unidades Escolares mediante requisições do preposto autorizado;
a) Disponibiiizar

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) 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
prévio consentimento da CONTRATANTE;

o

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 às obrigações assumidas na
presente licitação:
i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas;
•vx,
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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;

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$ 30.180,00 {trinta mil, cento e
oitenta reais) constante da proposta integrante da licitação, aceito pela CONTRATANTE
entendido este como preço justo e suficiente para o fornecimento, objeto deste instrumento.

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 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 serr,
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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,
ap!icando-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 CESSÀO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

l

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.
CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1. - A vigência deste Contrato será pelo prazo até 12 (doze) meses, a partir
da data de sua publicação no Diário Oficial, podendo, entretanto, ser prorrogada se
presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - ALOCACÀO DE RECURSOS

7.1.

-

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

n..
x

V3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Projeto atividade
2112
2111

Fonte de recurso
02/14/24
02/14/24

Elemento da despesa

4.4.9.0.52.00
4 4.9.0 52.00

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) Superveniéncia de incapacidade financeira da contratada devidamente
comprovada:
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada,
requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem
prévia e escrita autorização do contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o contrato, por quaisquer destes
contratada terá direito, apenas, ao pagamento, dos fornecimentos efetivamente
prestados e aceitos.

motivos, a

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 0 8.883/94.
CLÁUSULA NONA

9.1.

- DAS RESPONSABILIDADES

- 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 materiaj,
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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 iegislação 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.

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

contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,
para as quais haja concorrido.

b) Multas de ate:

1

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 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.
'
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e) Suspensão temporária de participação em iicitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo na superior a 02 (dois) anos em situações não
previstas no art. 7° 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 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 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 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.
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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° 039/2017.

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 título.
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 efeitos.
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ENTRE RIOS/BA. 15 de agosto de 2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
ENTRE RIOS -BA

MODALIDADE:

Pregão Presencial

039/20 \ 7

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N*23V'2017
SESSÃO PÚBLICA: 07 de agoslo de 2017 às 09h00min
LOCAL: Na sala de reuniões, na Prefeitura Municipal de Enlre Rios - BA, situada na Rua da Olinda, Entre Rios - BA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR EDGAR SANTOS,
OBJETO::
PSF CIDADE NOVA PSF LOTEAMENTO FUNCIONÁRIOS PUBLICO, PSF PORTO DE SAUtPE E PSF SUBAÚMA,

ITEM

3
4

LOTE 08 - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
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ÃHI ICULADOR ODONIOLOGICO COM GUIA CUHVO UlSIANClÃ IN 1 LHCONDILAR AJUS1AVLL. GUIA
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Praza de entrega: Conforme edilal
Pagamento: Conforme Edital

r

Validade da Proposta: Conforme Edital

07.580.167/0001-18

Prazo de Validade: Conforme Edital

OASr MEntCAL DlSTeiDLilOORA OE

Validade do Contraio: 12 (doze) meses
Frete:

fV/1 Fr>ICAlV1*TslTOfi PRODUTOS HOSPITAI ARES

CIF

OOONTOLOGlfClí; IIOA.

Uiw

Local de Entrega: Conforme Edital

Banco:

BANCO 00 BRASIL

AG: 0060-4

f;

Olstrilo

lnduaÍM>il,

(>Ljy*«lrA

C/C: 25175-5

J«<iuk-I3A

BASF MEDICAI. DISTA. DE MED. PRODUTOS HOSP E ODONT LTD A.

Sérgio Carlos de Novaes Barrelto
Sócio Administrador
RG: 04.626.556-28

CPF. 647.459.615-53

i
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O Prcjfivirn OTicial
Município d?
Entre Rscu-HA. lonui jnihliai fWO co‘‘hwimcn1o <li>s iiilcrossutkis
RtMJLTAITO. rrfereme A l.vilnvÿn Miprat-iLidii, objeto: f ONTRAlAÇAfl l)E EMPRLSA PAKA I-ORNIX' JMt:NTÕ OIL IÿlifPAMFVTiJS F. MATT-WIAI PFRMAVrNTF PARA O HOSPTTM.
MUNICIPAL PROFESSOR FDfiAR SANTOS. PSF f lADt NOVA.
PSF l-OTPAMCNTO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. PSF K>RLO
DF SAL'IPR K PSD SUftVUMA, vmpresi vcnccdoiR AT.DrrFC CO
MERCIO t SERVIÇOS MDA KIT. ÇNE‘J n* lH.ftl2. 10 b0Cjl)|-T j.
t3]o; do l.oic III: R5 JliJ95,0U (de* mil, Uc/cnlnt c noven o v vinvo
rOJi?:-. l2)le 02: RS SL-i'Xj.ftd rciritpivnla e urn mil, quatrocentos c
mu cnla rcuis) e LnJc ÍI3: RS 57.900.00 -einqucnla c sctc mil e
r.mcnOnliw reais I. Valor Inlal; RS 1
k enlo e dezenose nil,
svtecentus e oncma v enicv tea is > »urv niui, 70,'CW-?0!7

1.2

PRFCAO PRESENCIAL V l?f20l“

O PntjÇM-iiv» OfíviaJ e Fi]nipe de Apoio Jo Município -Jc
Enlrc RJOS-JÍA, lonia púbkeo p.ua oonlircinicnlrt ilos ipteivçsiidoi
RFSL-TTADO. rcícTcmc i lioitaukj xuprat.;uda, objeto: CONTRA¬
TAÇÃO DE EMPRESA l’AR-'\ FORNECIMENTO DF EQUIPA¬
MENTOS C MATERIAL PERÿL•VÿENTE PARA f> HOSPI1AI.
MUNICIPAL PROFESSOR FlKiAR SANTOS. PSF ÇTADF NOVA.
PSF LOTEAMENFO FUNVIU.S ARIOS ITJULIOOS. PSF PORTO
Dl- SAf -1FE E PSD SLDAÚMA. cmprcia vencedora Okl-.Y MED.
DTST. t>F MFDfC\MFNTOS HOSP. F ODONT. ITT)A. C NPJ re
11.511 77.> ftTn‘jl-05. Lute TH. Rfc i2 1.294,74 ílrvaenttm e vinte e nm
mil. diucnloÿ e Tioi enr u e -quatro rcaN c selcnln e quÿlro çcnftt'i>?>.
Entra Rion. 7ft/ft9 2017.

-

PRECÍÀO J’RfcSLNC IÀL V 39/20P U

PKtGÀO FKLMKMlIAl N‘

4LZIH7

O PIVJíIH-I-'’| ONCUII i- Lcu»ÿ de Aptiiu dn Municipiu tie
Rjtis-BA. -.nma pubUcu p-ira conhccimciv.n io< inicrÿ>nil»t
RESULTADO, rck rente à licilsçãu
i+jelo. CONTRA-

Entre

TACÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL
DE CL'NSTR.UCÂO PARA ATES DER AS NCCESSIADADI-.S l>A
SF.ÇRFFARIA ML-NKIPAI DF OPRAS F)0 MIÿICIPIO DF EN¬
TRE RfOS RAH(V eifprexii -.-ei 1 cedora LIMA ALMETQA MA¬
TERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CPP, CNPJ n° 00.&4*.67>.-00OJ(i“. valor do T.oce RS óft.OOO.OO tíCSxenta in-l reais). Futre Ruvj,,

-

20-tW2ftl7.

<T HTON \.Y\y VI .liI IR A FU>RI’S

PREf LITLR A MlJNíOPAL DE KEÍRA DF SANTANA
E.XTR.VTO D£ TERJVJO A0UTVO
ctl.N IRAI.ANTV MI.NTCÍPH) J>K
ADITIVO N" 5 ftlJ
FEtILS D£ SANT.VNA. COMR.ATADA. CDNSTRl FORA \ AiC.0
I.TDA;
Ad«,v
MARINHO
o contrato tC 54.?01ft'(iW'. rimiado eoi
MI-'UJ.OlHi». i-iun valor .attiiili.ÿiUi de RS 414 25ft.FI. rnutimiie n
lejmo Adjuvo n4, 509S]2.'20lft O prazo dc e.vccucãn do contrato scra
ocieHCido c-Ti rnais 03 meses, a vonlgr co seu termo Emol IJA'f'A
2.'TlN'20r.

1(>25.005 3

’6) .» (/ÿ 1

.

COri[ralúç2i> dc empresa, pari prçswçfw ilc SCA ion Jc di(Ijis inÿVs da Administris ‘ui. supj i.uln as lOnianc.i-.s ikts
10 2ft P. :K < >R: »íJLV ::a
Sale da PM Je Itaetc. TI|M> nicmtr CTCVO FKK
O cdi’Ji: p<Hicra sc
da PM dc fftietc. de ncvuiida as SL.UHS tciMs tins
o»t
K:IKHi. as IJ’h. Todos ns aios dciia liciUÿJu serão puMúvdns »n
Df>Vt, t\wiA--.ltaetc ba.iO Oig.bi. luieuJ-RA. 22-04 2 1 1 7.

diversas -vet:viol ins Abc.lura J'> PrcyiSo eni U!>

.11 AN ANTt.'NFS V iA\ A
I'Iiiiiii.- 11 -Ci

PRpraiTUICA MUN1Í..IPAL DK ]TA<il
•WlSONDi; l.KITAÇ ÃO
PRI.CÀU PRESENC IAI V «8*2*1?

1)

O PtVÇeViro A)ili3)m> Knsu do ASMS, dos slamonlv dVslÿlwJn
o.Aives do Deetóio u‘ Ift. ib-» cc (?b civ .lanviro de i>H7. le\a ao
a sejlninic livituvan
ennhceimeiilu dn> iiilen-ssadus. iiin‘
LÍCITACÃH N>07S-’UIT 1111 PREOÁi» PKFSFVC ÍAl. V
019-201“ DIA ]<Lir2o|7 UOJLÃRIíA: 'ÿlOUlirs OEJJELTO: Aeuiús ricccssidudes iln MAC, SMN.
sifilo dc Pneus- m.'Vos fiar«
\TSA. iAMÇ. VÍEP e Alenví» DMKJ.
LJCnAÇÀO V ftfC-2017 II 1 1 PREGãO PRESENCIAL V
|9.-ttl>mOJ~ HOECLRJO: OfRIMLra OBJETO: fmilH-l-2or DIA
iratacin Je enlfiieiia eÿpci iili/iitLi paru .!inp'.i;mõn da rede do l'n>prana Fcna Digital pare as Unidades du. SiCC-eta-rj Vlunitipjl de
Saúde eom nquÍMç2o de yeuipometlkhi df rãtlio lcleLi>mana-ac:li> (isirelesis), alivtis de reJí líiiewnll). lie«' como dns sciviecu: iL nstaljçãn. corilliçui jÿ3,t e intenravÿo Jdsies eqm pui mentos dcstuvadtss JO
ntkVHi e il sertão dã--> L tiidísileí dc Silfidc tlcstc Mumeinki. ixuiereUi sor
prorrogiidip oniirurme iwn-Kraid II Arl. J4ft Lei 7.4.13 05. {) lúhml
cntfiriTi'a-se .lis>miiel rtu sire «ww.leirjdrsj:'taii4.hli.£fivhi. Os in[erÿiseduí pndfTLio obter Ttuiores informações XT Scftir c.e Cnmpr as e
Lk‘ilav3i*. nu ScvrcLui a Municipal dc Saudc. twvy dl3ÿ uicis. im b<>1‘sírio dasftkK as Uh e de I4h as ITli. Teiulÿt ’M2 4557 / .3*25 .(ÿ!)?.*

.

-

• .T(il2.*MD.

M.i- 0-:;i. 32 dc Svii-nl'to dc
ANTONIO KO.SA l>li ASSIS

I v«i: iif

2ÿ1 /.

T OM \1>,V l>K PRTÇTrS ,S" ídUlT

Jil Oullissno de L kitaçài). Aiitunui Roxa tie
Asvis. devidamerite JejiLjiiEJciii atmi-S do Deçurio
lo.lúM, J< d(» Je
cniÚcdlilCDlo dos LtlLcressuJus. que realL/*rá
a Sôgiraiií licnack»: UCITAÇÃO N" HK0-2r-J? IJll IDMADA DL
PREÇÇt N" (tiViOlll? DIA - 24.T-y.-3lH 7 HORÁRIO: <Wlfl hs UBJTT0: Co«:rataij'õo dc cra|>rc5a dc cupc-híina jura Racupvreçco e
Fiiilurii do AlmoxariLide? Gcml MuiucipaL n:i A\ Rio dc .kuicj;u.
I Ifíft, Pedra dt- Descanso, neslr município O F-tliti.l i- -i-oinm-se dixpunível no *ile: www.íeiradesanlai>a.ha.(ioi'.bi'. 1>S iiMCicavudo» poJcrio oblcr nuiiTO iniiírmaçõ** 110 S.UN dc Colhpuls C Liciluçàsi. na
Sevrctin.: Muniripai Je Sands. ío1! Jirs iueis. nu liorJ.ru') Jas. |tx'- ás
I21i c J< I Hi ãs I Th. k-Miiv 1AI2.4557 5b25-ftft5l • lrii2-íí(,m •
16L2-0->>4
O Pivaidade

(.ÿ Mnnuipki tie Tmÿi Tmna Pin ic« que na ilwt 04 0 2Ú1"’
jit i79:ll0 lionis, A\. Nikon S’ii/ . jr
[132, - Bakii .95. no pr6du- dn
prefeiluta muiiicipal. citara reali/ariiio sessão de ]’i'ivoiiti piescneul

l|(-|tiis‘àn

y

M-leviv' Jas meilioi r.i

RKTTKK’.H SO
71 r 1 1
Conri aio n"
JVblieadn 110 IFifldn Otícial ric» b<wdi> cia Hahlfl. Alu Çl. N-’
-’LLIÇ o;-WJPi: Snvin Mumcj|>jir». D>rin ojifwl da t niãu. .Sevú* 5.
ii "|í-y, i> ! -1i*-í.'2Tl i 7. IF.Jiiiu Oficial Elelnínici» i!o Mnnu ipm de heiia de
Sanciiiii, Am» TIE rdiÿ-ic >b'). ft* RfiTftlT; Jnnia! Fnlhp do l itaJo dc
Itahia, fviffin» ú. 01.-i*9.'2<> ] 7; ooilc
kc "Ri Ji2.ft‘K2-l,3 ldc->c: "tó
j LA.O'JX.fK)" Feira de Sailtima. 21 de Seleinbn» Je 2N H 7

L fcvçòoS. t:cainto us i n aio ss adi KS viviiU ficados í|llc llHÍirs os íIIíH dcsUi
lii-'E-ncin sem» pulilis.Hlin no d»irm ot‘n .JI e.r» mimu ijiin An* vnturevsÿdi’s. U suite j.iKáo dc Ediuil dcvcií ucr Iciln iilravés 11< • f nderevo. Av VilU.ni Vav, nv v5 liai» '- Hahia- J-LS IJit.OIE ,As 1 7;lKlb.

ri««i - BA. 21 04 2ftl)

-

Pkt QMJ ftltFSF’N< í\l V 70

ÍIH7

O Munjcjjijn de U«j:i lurua Purãoj qnc no. din US l(E.-'2017
ãs ; o:nn bilras. Av. Nikon Va7 , 11® 'JA-lmÿ.i - FSJIHH »5. rm [»:¥vlin dj

picJ>UuM iMimicipíil. caiara lealÍAindo scsÿJo dc preÿÿo prcscncibl
Jns me luiret- prupuslas parn evcnnu] nbjcm.
eutotriituÿ-iji» de eriquesa [*íI;íI nii:iislrarirtiei.;a de t apuenv. e .lm- JUMI.
«os lei-mos- do hdiliil e wm .mevb. .1 preacme licr.açõo >erã icciún
petn lei ledcral |ft.$2ft dc I7.(JF.
c lei n" S 66t>. de 31 0t> PW.Ç e
snav rcspeclivr.s :iller*cõe»:. tTcrmA.> »is nitcres.MliJos Cientificados que
MnUw r>s aios dç-sty heiracãu £Crã«u public-tU» «o diãno irfiual du
t:uinii.i|»in Ain inli'iVM.idii.'c, a MJíCíUÿI.O de Lditii] dever» ser 'eibi
. Uuÿi- R»hia- da< ftK (Xl
nirmcs i-i> [-. ndcrw ' Av. Nilftul Vaz. «'
ãv 12-W'i Míiyi - R\, ?|.*rmOtfl7

lieUnção !— Sé ICçCKI

JrAN tv.YiiINL DOS .SAMOS
P| etí.Vrra

PRIIFEÍTURA MUNICÍPAT DK JAGUACÿUAR A
AVISO DF t.lí Tl AÇÁO
FKIX.ÀO rKKSFM ÍAl >'* 59 ZHI7
AqiiiF-.çãtj dc bnnqncdofi. riM d:í(ribv\ÍNi almlii. rru u»
<:.i;i JJ> CI IH-XM Alvilim-. Jyx prnjvviai; UN I l>-‘J4H 7
As bÃ:7nh., na salii tlc jicuacõcb. |'SM. J.l Se,ihra. I í2. CclUrf. t.dibil c

n:emnri, :iu :u*

jiie.xi-H:

i»ivw.|yi*iiaqn.jr;i.lni.i*i my. br
M.AKtOS UIKI-.1.IQ l>. M \JOS
It'

[ROTIRAMA

CNPJ: 13-79*. 152.(1«1N23

PRHKFTTURA MUNICIPAL DE J1TAÚNA

RESIT.TA 1)0 DF .IH.OAMVNTO
HRF.GAO PHFSFNf lAl. N" 2 1/201 *'-PM|/HA

AS ISO 3>i: HQMOíOQAC VO T. SDJLDlf VÇ VO
f OMAHA HF. HRFÇOS N' 4;>ft|7

A prcÿoCl Ui -Jit Plv lc 11 1 iTii Municipal dc Ibuliranu-IlA, HIIIVI
e lt»jinblit-n 0 leSÿitJilo de iulÿu-aienlu Jas piii|niilav ile
luiitaÿõo. -eteie-ne uo (jro.esso STJJ J iiiívialijjde Pncÿão PTC«»CI.H nd
02 1/2017- PML HA, que tcin pnr nh(c:i> a cOUlruU-víio
cni|>:tÿa
«pecializatU paia uo JbrneciinenU» ilc nuiciuits pic.lnuidado-i p»ra a
cun\1invii4i dc ivdc Jr t sjjnkc pr3\'as. i|ui»diar. poliespuilivris e VUí
pública, dvsTf niurnc-ipio. Suçraiese veuixxiora dos lolex dl. com
JTicnnr preço pn; LolC J cnprc$.s: BRJSEÍA li ILAGAS LIDA ML. Ciiru
o c»K»r total Jv Ri 44-).V.>‘,.ftV |i|iiy1rii eulus e i|umeiil« e ime 1111I
r.iwçcc.ityí. (* rrintvi e cete leni- e nove cvnlavos I. JRxomdo o pra/n
rcctiííMtl Ilca koliiuJiijEiidn u pnicc»'» pcln Prefeito Muilkipal. rsljudn
D jirix'esso à dispusis-io ilcw inlcres-ailiis p.n a unias, nn tinrar.o daí
x:rxi is 1 2:llft híiids.

TOl-J MA IT:I<1 ISA DOS SSM'D>

nluelu.

A

*

PREFEITURA MUVICÍPAl. Dl:

pid[U»st.is jiara CM-IUIIHI

de mulen<ll> dc Cspedionte, nos r 01mos 1I1- lúlilnl c víus
prcwjilc liCimÇ-ÍA vi1.1 residi, psrla lei Jlrdrr.il 10.51ft tic
17 717 2002 e lei n" N.ud/>. de 21 'iA- 19*13. c suas respivlivÿs
anricoí.

í I;l-i- tlc Sa::l,|ilLi. ." ilc So'C’lhK- ik N?i?
AMOMÍ1 ROSA IHi ASSJS

itxunicnro )Vajc WÍ verificado tio endereço cklrinico klIp :ÿ w'vi'v.-.ii». ivjvJiii'M.Jto.tkleiitiil.
pelr’ <.-odipti 1Mifl.*2ftl 7rM250(H’l
Lst,-

A PM dc Undo, Ha. loan jrihKco qoí rwlúaíá PE’ ttWJ*
visaiyto

cunira-w diypnnitcl im íHC: hup •• wmt.liuiiicwN-t; LV:H Sr D,*. jnUnxr»NiuliMt juMlerin ulnur íjiiiiorvs infonmisõvb :io Seior tie C«»iqir;ut e
Licila>ãa, r>a Sflciel.iiin Mimicipiil de SíHMIIS, í:ON dias «‘eis. no h*v
nino [Las iP>h As I2h
de 14h a> 1 /h
Idlelas-

iA 12.4Õ5 7

m

AVISO l)L J.UTlAl id
PKMÍÃO PKESJvM J.M N" M, 2*17

O Prcçociru Antonio Rosa etc Assi$. dvViJmiknilc dignado
3.13ÿ0$ do DCLTLIH tT Hl.lfrfi, do ftrt OC Jimcitf' dc 2017. leva an
COIlliecillieiltO Jus illlClVJihJlJlPi, lilt* rOfi i»rj1 U xCJUlillle licitLViilV
LICÍTACAO Nu 07J-?0I? Mil PREGÃO FLUTRcKlfO N” 0*12U17 DIA •W KI2'J17 IJOKARIO: IMO luvOHJUO: lÿcjyi-.Mlc
03 veioiliis tmo nnciC-Onibus -*i\r<i atender its lUfi-esKuhirtos tin TVpjitjiiKiKD ik Gektàn de Viiutlos.
MCIIAÇÃO N" 076-20 J> 111 l PlU.GÃU ELETRÓNICO N" ?Z2:or DIA :d']0/2iJl' HORARlG: 10:11ft hr* OTUIfttV Aijutsutfo
atcnilet
de
As
para
MetEeameiiiiiN
Jo
nivcssidiuit'-S
DST.TfrV-ATTlii.HV - PAS 2ft I? e Farmácia R&icii
LIÇJTAÇÁO N‘'07'-20l7 I III PJÍHGÃO HJíTRÕNlCO N“ 3232017 DIA - iil-ia'iUlT HoRÃRlU: 10:flU h.s ORJHTO Aquini-fo
Je <Jleo Diesel l rniium para arc "iki ÓS ncvcSsre-ldtS da Vi|i. SJuitLirid. Viji JipiilomiiiiiVifÿa, A(u::ÿiUi iijsieii c SMS O lÿliial eu-

1

17!

ISSX 1*77 7069

PRH1 lUTl RA MUNICIPAL UL ITAFTA

Janairn dc 2d17. kva ao

O PifjJOeno OEcial e Cqui|ie de Aptiin dn Município ile
Etiirc RiúirBA, :orna público jura eorhociiiiCMd
imcrcssndos
RESUTTADíJ, rctcrciftc á licitaçin
objeto; CQVTRA'1AÇÃO Df EMPRESS PÿR4 FORNEl'TMENTO DE EQIJTÍAMFNTOS l NUTFRJAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL
MUNTÍ IRM PROFESSOU TIAiAU SWl Ub. PSF CIA DE NOVA.
PSF LOTEAMENFO rUNÇfnNAMlOS VHJBLIfOS. íbiF li>RTn
DE S.MUPE E PSD SUBAlJ.MA. cmpivia xcnccilnia HASI MI>
r>TC.AT. DlsTRIRUrnoRA T>r MFDTEAVrVTOS PRODUTOS
oLx íNToLi Kilt OS
LTDA. CN|'J
HOSPITALARES
n"
fi*.5íin.l(i7.-(V>fil-H. IAUC fiR Rb 40.Dt0.0ft .'irlma r/.il. cciim c rj:o«u md-sL FTUTU Rios. 20.(19.0017.

C

s

AVISOS HE LICIT Vi. ÂQ
PJtKtiftfcK M.RIKQNK <1

e Hquipe dc Apcuo dt>

liulri Rios-liA,

seção

FUNDtl ML MC'IPAL DF. SAUDE

PRCOAO PRESENCJAL -V 3-1.2017
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OBIETt):

Execv.ÿJi) dc pavinvoiiuvàc' mlun.t na Av. LiiQ;i Ramo>d<iv
Ruas: E. <i, H. J. J. P c Q. conforme cnmraln ilc reimsc «*'
FrrtpTesa vencedorj: IVAN T AftlANT} Síl V'A f>F 01 1cem-, i-ndi-ircr. a
VFIRA-FPP. inAcrita im i.'NPr I ;/iXl fthX.ftiXi;
F?<-)CnJÿ S<TI3I» Sfmiíi Maria. >-n. Zona Rural. lilaúna-fiA, no *H|nf
global de K5 KS 47S.27.0,(*íl iqÿLirroceiilus c vinre ç niiiii mil, ijuceiltix e vir.te reais e Aetóenta oentavos). A < OFtT. com oca a c/ih
avsinar contra» mx-diaiJiiunlc.
ptcsfi vencedora
Si'tjtos.

fj.ft IJ.OS- 1 Ú.

Je iwe-nli-u cJi -;nl7
I.U..IM-UA
PATRICK GÍLTlERTiJ RODRTOI.T**» t OPFS
flr-Ã-.Oi

Diicuceniu a--.sm.nJo Ji.uvnlmcnte conJ-utw MP rA ? 7i)ft-3 de “ -I •ll-R.- ? IH.11. q-.>e m<titui a
I nfreesl futura tie Chames Fubicas Brasileira - ICP-JIraiil

