ESTADO DA BAHIA
PREFEII11KA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
CNPJ: 14.J2fi.9Sl/000l-22

CONTRATO N°042/2017 - PREGÃO PRESENCIAL
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS E, DO OUTRO LADO
TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA.

O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Pessoa Jurídica de Direito Público interno.

com sede a Tv. Sem. Eduardo Veioso. s/n, 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 empresa TELEMEDICINA DA
BAHIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 03.154.807/0001-77, situada na Avenida Garibaldi

n° 1555, Centro Médico Garibaldi - Sala 701, 702 e 708, CEP 40ÿ210-902 - Salvador/BA,

Fone (71) 3247-9194 E-mail: telemedicina@uol.com.br, neste ato representada por
Everaldo Matos Aragáo brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n° 028.056,775-87 ,

doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de serviço,
segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto
contratado, descrito abaixo, regendo-se peia Lei Federal n“ 10.520, de 17 de julho de 2002,
e subsidiaríamente 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 retaçáo de fornecimentos entre
os contratantes acima mencionados, afim de que a empresa TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA
possa realizar a PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO EM EXAMES
CARDIOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS BAHIA, conforme especificações do Anexo 01, deste
Edital, e solicitação do Processo Administrativo n 248/2017
ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM
EXAMES CARDIOLÓGICOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS/BA.

UNO.

MES

QUANT.

12

PREÇO

PREÇO

UNIT.
TOTAL
5.500,00 66.000,00

I
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1.2. - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas
mesmas condições e dentro do prazo contrarja. esraoeiecido, os acréscimos ou supressões
que so 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 cpm seguros, entrega, transporte,
carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da execução
do objeto desta licitação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

-

2.1. A CONTRATADA se obriga a:
a) O objeto deste contrato será executado pela empresa contratada, para qualquer
quantidade após ordem de serviços da secretaria solicitante.

a.i) Os serviços deverão ser executados atendendo as normas técnicas de acordo com a
legislação pertinente.

b) Assegurar a boa qualidade da serviço;
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 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 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;
j) Manter os profissionais alocados aos serviços devidamente identificados e uniformizados,

fornecendo os uniformes, vedado o desconto dos respectivos custos nos salários;
k) Disponibilizar equipe de suporte por chat, videoconferència ou mensagens eletrónicas
durante o período de segunda-feira a sexta-feira dentro dos horários de 8h as 12h e 14h as
1Bh.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos
decorrentes da execução do contrato, bem coma dos tributas, obrigações trabalhistas e
sociais, seguros e todos os demais custos diretos e indiretos, necessários à execução do
objeto desta Licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. -O CONTRATANTE se obriga a:
a) Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
b) Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA,
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c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir
após a apresentação das 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$ 66.0000,00(SESSENTA E SEIS MIL REAIS),
constante da proposta integrante da licitação, aceito peia 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 peio 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 adoto as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentaçào 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 peia Administração, os mesmos serão
reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de
apresentação da proposta e ó dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o
preço proposto.

-

A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o
4.7.
reajuste, acompanhado de requerimento.
r
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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 Contrata será pelo prazo até 12 (doze) meses, a partir da data de
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.
_
2.112

CLÁUSULA OITAVA

.

[

Elemento da despesa

3.9.Ò.39

Fonte de recurso
02-14-42

- DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1. - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado
o devida processo legal, e sem que assista á contratada direito a qualquer Indenização, nas

seguintes hipóteses:
a)
Inadimplemsnto pelo contratado 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;
Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e
escrita autorização do contratante.

e)

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o conlrato, por quaisquer destes motivos, a
contratada terá direito, apenas, ao pagamento, dos fornecimentos efelivamente prestados e
aceitos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito,
ín dependentemente de avisa 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. - 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,
er>cargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a compra do material, náo cabendo
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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 CONTRATO, salvo na ocorrência de caso
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na
forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da
entrega do objeto que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e para¬
fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão imediatamente excluídos,
com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. - A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimpiememo 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 até:
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
contraLual, 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.

a)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. T da Lei n° 10.520/2002.

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo na superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. 7o
da Lei n° 10.520/2002.
f) Declaração de inidoneidade para licitar au 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
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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 lator 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 judiciafmente, a critério da Prefeitura Municipal de Entre Rios.

j) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 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) soiicitantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO E VINCULACÃO

11.1. - O presente Contraio 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° 042/2017.
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 integrai
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.
Entre Rios/BA, 11 de setembro de 2017.
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TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA
CNPJ 03.154.807/0001-77
CONTRATADA

PROCURAÇÃO

TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no C.N.P.J./MF sob n° 03.154.807/0001-77, com sede nesta Capital, na Av.
Anita Garibaidi, 1555 - Centro Médico Garibaidi, sala 701/702 e 708, Garibaldi
neste ato representada pelos sócios MAURÍCIO BATISTA NUNES, brasileiro,
viúvo, médico, portador da cédula de identidade n° 400315 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n° 035.702.155-04, residente e domiciliado na Avenida Juracy
Magalhães Jr. N° 2384, Ap 301, Rio Vermelho, nesta capital e JACQUES
EDOUARD DELISLE, suíço, separado judicialmente, engenheiro portador da
cédula de identidade n° RNE W 034640-3, inscrito no CPF/MF sob o n°
679.311.628-20, residente e domiciliado na Rua Desembargador Plínio
Guerreiro, n° 145, Rio Vermelho, nesta capital; por este instrumento, nomeia e
constituem seu bastante procurador EVERALDO MATOS DE ARAGÃO.
brasileiro, portador da cédula de identidade n° 938557-61, inscrito no CPF/MF
sob o n° 028.056.775-87, residente e domiciliado na Rua Irmã Maria Regina, n°
198. ap 22, Brotas, nesta Capital a quem conferem poderes ESPECÍFICOS
para o fim especial de promover a participação da outorgante em licitações
públicas e/ou privadas, em todas as suas modalidades, como por exemplo
concorrência, tomada de preços, convite, pregão presencial e eletrónico, etc;
dando poderes aos procuradores para concordar com todos os seus termos,
assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e
recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar
caução, concordar, recusar, transigir, desistir, assinar contratos e renovações
oriundos de tais licitações e praticar todos os demais atos pertinentes aos
certames licitatórios em nome da outorgante e tudo mais que for lícito e
necessário para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato.
Salvador, 08 de março de 2017
/
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Diixtt e ho-ário; 72 dc iimwliro ie 2b 1 7, as l5N)Dniin.
5JTELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS • SRP f)
PREGÃO PRLSLNCIAL [-.XCJ.I-SlVO PARA MJC:R0 E. PEQUE¬
NA EMPRESA N 075 201? - CPL TtíT. TIPO: "MENOR PREÇO
POIÍ ITEM".
OBÍFTCJ ‘tiONTRAIACÂtl Dh PbS'COA JURÍDICA PA¬
RA CUNFECÇÀO DC TUUCAS DE rRUTEÇÀU DC TECIDO.
AOS MANIPU LADOR|'.Si Oh A1.1MLN fOS, ATUANTES DO
P\AF K AQUISIÇÃO DK FQUIPAMfNTOS ANTROPQMF.TlílCOS E BALANÇA DF PRECISÃO PARA A kÇDT MIIKKTAI.
DF. ENSINO DO MDNU IPK • DE TABATINOA-AM".
Deu a hornno- 22 do nm ombro dc 2017. ás l7hiX)iuin
6,PLLO SlSlLVU Dh RLGISTKO DE J'KEC'OS - SRP O
PRKCIÃÇ) Pkl-SFS'OIAL N- 07b 201 7 CPL TBT. TIPO: "MENOR
PREÇO POR ITEM".
OBJETO: AQUISIÇÃO DL MATERIAL LABORATO¬
RIAL. VISANDO SLPRJR. AS NtCtSSIDADES DA SECRETA¬
RIA MUNKIPAl. DF SAinrr DA PREFEITURA DF TABATTN-

-

GA

htiráriu. 2J JL- ntireuilno de 2b 17. m» bKhJúmin.
7)PELO SISTEMA DE RLGíSTRO DE PREÇOS * SRF O
PREGÃO PRESENCIAL N* 07'.’. 2017 - CPL THT. TJPO: "MENOR
K

PREÇO POR ÍTFM".

OBJETO: "AÇNMSIÇÃtJ DE CONÍBUSTIVEL E DERIVA¬
DOS DC PRCTROLEO PAR.A ATQNDER AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUMCJPAlS [)A PRhHillUÍLA DE T.ABA-

TPJGv",
Dara e úoririo'. 21 Jc outubro or 21)17. ;is I.ShfjOmin.
KjPFI O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP O
PREGÃO PRESENCIAL N" 078 2017 CPL TBT, TJPO: “M11NOR
PREÇO POR l JllM".

-

ORJFTU: AQUISIÇÃO rib MATERIAL ODONTOLOGÍCO. VISANDO SITRIR Ãs NECESSJt>\DFS DA SFCRFTARIA
MUNICIPAL Dí: SAI':DE DA PRJ.FF.ITI IRA DE TABATINGA
Dflin C hornnn- 24 dc tinvcmbrn rie 201 7, 3Í. 08h3fimin.
OpPFLO SISTFMA DF «KfflSTRO 1)1- PRFÇTJS - SRP O
PKW.ÃO PRESENCIAL N" 07l) 2017 - CPL TBT. TTD3: "MENOR
PREç o POR 17 CM".
OBJETO: "AQl ISlCAO Dl. 1 ÍUMAf CACAMD A DASa.LANJh A DIEStL. P,VK.\ AÍLNUtK AS NLf ESSlDADLS
DAS SECRETARIA MIJNIC.ÍP-VL DE PRODUÇÃO lij RAI 04
PRKKF.l II.KA Dh TABAll.NC.A-.
,

instnJC'.X'-i

dispiK?ti"n> din ii':it'rt'SM«Jíi.s, no endereço JCI«II:I
indicado, cjaiuitanicnie, O. htra vês de SPlicincáo e-Riat/ JicilBcayiJbarra.ba.sos br ou, tliieiomenic, no endereço hLip:.'ba.iitxlaldjlraiiHparencij coni.br.- freíeiluríilMff & Maiores jiifoimacõcs pclo-r
fonéá <74j • 3662.2101.

- PA. 37 de duiutro Je 2bl *.
JLRK\‘ ADRIANO RIBEIRO l>K SOlJ/A

GluiSa • JA. 2: rie OtlTtllM de í 0 1 r
CAROLINE LIMA DA FONSECA
FVCMILHIU tin TI

.LililTl

*

PRF.FHT1JRA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Wlitfjs E)K

E.rt ll \t, ÃO

KKLUÀO rKtSt.NCiAL SRI* N1 61-2&17
O PTCgciçirci rio Mumcipm x\c Cruvi díei alm-ií, nsmf. público
«JonlliKiUICnlo dnís inleicssados qje fica paro PSl.X1 h do dia
13 de novembro de 2lll 7, na Sala de ReuntiO t)e Liei.oçÿe-i do <7eiUP’

paia

Ailmjjiislratrvd

nji

lx,li;i Piáÿso:»

>J

n

-

tlairm Lntiro

- Fa'tiue

Snmanrria, o iulÿ4iTiento do Prçÿãíi Presenc.al SRP V' fibl/2017. que
tem corpo objetivo n tbTurct c eventuai controlaçào de enpwesa ev
pcc ia Ltzadii pura fomcctnvcnlo dc gascR medicinais comprimidos, com
fornecimento COnlitiuÿdo. abOínccimcr.lo cíKiJbrme detnandíi c de LbJ-

o pareeLada, incluindo a ce>sio, t-tll «egime tJr. eomodain. CIKU
ir:amueiK'iúi cktN cilindros inelasa, para atender hrc?'ckl?tk‘s da fceeretniia Municipal dc Safcdc. rnrounjçtK* em Fidital na sede Jc>:a
Hiexinua, TeJ. <7.M 3621-ÿ12.

}'re"trt‘iM

<lí 2PI 7
Je
JOSê SANTOS
Pieÿufit;

i’*u> Ju-. Atma-j. 7 7

C ARI.os

TOM UM DF PRTXOS V 2/2017

AVISO DF. Lícm< AI>
PRITÚÍ! PRFSISriVl N1 SI riOlTÿPP

O Pt CROCITO Actti kmar publico a abcnuR rio processo dc
Prettão Pnse::ciat u". WI-JOI 7-PP. nbjeL». conlra:gç,i,i <Jos
serviçuN de inaniHeuçãi» pruwntiva.konvtivd, Jc nr eonJicioniHla de
7 f)i Kl BI OS IH 36.IKMI BTUS; e de Mitnule.A'ib' em iitntellit.'? el<iuodonioMtoxs cc mcdio c pequeno poric. laimnmo gchdeini, &CCV:í.
vjsdiidn jiTcnccr &s dcinaudas das secraan&s c
bchcdnuM c
depai tameiuoà deite município ele Hoqtura-HA, Sc«sáo 10/ 1 1 "2017.
UK:D0h. Fatal cnmpirto
se: lido ou adquirido a:íavc> Jrt ntc
tiH -níJe JL-SLI Proteiluru, Je
u-Yÿ.bÿaii a.bj.itov.bndiiimjOriunl
SCStmJit 5CA<a-lcÍTa. rias fjíiríiíih ;Ií t2:00h. MaiíitfCS itlJbmtAÇdcs
tcicíooc 1 !'r\ 364Í-2 1)2 1 00 poio c-niail ItátacaoCÿlyKuira.ba.ÿiv.hf
ILc,itacj*a

fwitíeni

A Cíitmÿsãf» IVrmani-ntc de L leiiaçãi t dn Mtm cipio <1e Cm?
nlnioh toma ju'i>il itu |ii»ni eonh«m>ei«0 d<lÿ mtcrcssado% que tica
l)S:3P
as
h do dia 16 de nyveninru de 7fll7, ra Sala dc ftcumàci
irara
de Liçikçtvs do Cctiirxi Admim&.raiKo r.a L;lia Psÿses s'n - Hairrn
LòUIO F?vtt?s - Pajquc SumHÿmn, o ulgamenlo do Tomadfl dç Preçn
N'' IH>2-'2P1_. t|ne tem uoniu ubjetivu eontialnçàii de erpp]):e>vi [Stlii
pre-.1açiirj de serviços etnerÿcrtti ais Je lapa RIIILíCO do pavicc.enlu
aífáHizii da sede do Mumuipiu dc Cirj? dai, Atmns. rie act'rdo et'tn n
pbnilh? orçarnomaria e eapedEoacòCi téoniCfiÇ. Anew do l-jdi:al.

lnfomMVOesx- 1 2.

em Ldíinl na sode iíe*ia Preiènun, Tel.

3ÿ2 1-

das Alnta-i. 11 dv r-iilnbro da -íi’U“
IVONLTE DOS SANTOS FELK'lANO
I’lV-'.ideiHe di Oomi-súv.

Cÿt/

-

:iijculii 1 -lê 2111”.
Krn|ijin. 27
LU/VN PORTO ARAÚJO

?r, poeiro

PREFEITURA MUNICIPAI. DL l-NIKL RJOS

PRKFMTIJRA MUNICIPAL DE CACULé
AVISO DL LICITAÇÃO
LONCORRfNCTA N* I 2i)l7
Ahcrnuíi. Objirlo: impJ,inlaçtVj Jc Sit-lenm dc EkgOUtincniu
Sanilário, do Muniu [pj D tk Cuctlk
Tumiu <k Ctimpiomiaso N1'
00 1 0/2JJ 1 4 'Miniílètift da Satiric - Fandaçao Nacional de Saúde. Aber¬
tura: 30- 1 1;2U 1 7, íi> 06:è0h>. Critério Meuw Vdlor Global KdiUtl . w ivw.ÿtyveriluJtíCuuti 11 huj.ÿitv.ljr. HOIIICT P. Pr-ites - PrebiJettie dri

-

Cumii>áo.

OfiiMlc-BA, lrJ dc oirnho Je

2 1J I 7

H ELDER PEREIRA PRATES
' omLsrio Jc l K-tHs\)e :ÿ

EXTR.VTO DE CONTRATO

Cemlralo ria li-' (142.-2(M7. TLLLMLOlCiNA DA BAlllA l.T|)A tnsiMQ SL-bfL O CNP.I: <13. ! S4 «Oÿ.-OdOl -77, euiu objat» C CONTKATAÇÀO DE EMPRLSA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE
DIAGNÓSTICO EM KX.AMHS CARDIgLíjCiRItJS. PA RA ATE\DFK AS NECESSIDADES DA SVCRFTARíA TÿP SAIJDE DO
iscsMUNICÍPIO DE tNIKL KJOS DAliLV. Valnr RS
sctUa ç seis mil rcriís). Dniaçào Orvamentiriíi: Proieln dc fliividada
2.112. Elemento de De>peÿ: .'LUIJ.3R Fonte: 02-'14.42, Vjÿêihj»
11.4)0/2017 nte 1 im 201 S. Ef-tre Rios, 2Í Je Oulnbm Je 2017. Elidiu
FcmanJes Rodnglieÿ Simões - Prelcito.

PREFEITURA MUNICIPAL DR FEIRA DE SANTANA

Pj\!-:0aili:

WJSO Dfc LICnAÇ M) >“ 275 2017
PRK.ÂO tLLTUOMCO N‘ rWÍI/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO
AVISO DR I tClTACÃO
PKt<lÃO PK1ÍSJÍNCJAL >! 6ÿ2017
Scs.sao - dia 14. 1 1 '2UI'" às i»:(K)lioraÿs nu Said da UmiiMa'.
ua Pray-i* dn Bandeira, D' 55, Cenirn. í>bjeio. Contra Laçâo de segurou
para os tciculo* ptTleouur.E-i; h frota Jo bundo Mujucipítl dc Saúdo dc
ÇamiHi Fomiosu-Rahia. Tnfoimaçõcs com a omis$ãci Pcnjancnte de
I.Riíuçôci, du$ j!:W ót 1 2M) ou pelo icl. i.74> 3645-1573.

<

uo outubro dc 2'i) 7

Objetti: Aqnisivàn de ninUfial jrennaneiit.e t material |\»nt ;ir:naraÿ
namcnlo, cjman diiilatiZriJj, check OUl C equipamenlíi de irllòr*
mitJCit) pars jtender as JertiandAi dt> Ffira ProJulivq dc Convêniu
771198/2012 c da Prooçãa Social Lspccial dc Ç\>nvciii«
7W24/20Í). ccMxJcnado pcLt Secretaria L DCTCOvOlvimcrilO Social.
Tipo: Menor pre<0 |»r lute. DaLf I7'l 1/21)1“ :Vcl5h3t> f Horário rie
Rmsália). IntnnuactHO. nn Dpltt. Je LiCitJCi" < CnntratiiN. Av. Samtl'' jri-Ç Cfritirv. nns riixs tilei», ilds iWSsOll Jix lÿbeílO r dm
lÿh(iu

c

ií

tu)

cite: ww.liciun.oc>-

r.AkoUNL Niv-VRT IUI IAS >RLI r*s

>c iri-

PKL:I i:niR.\ MUNICIPAL DL L ANDUAS

RJNDO MUNICIPAL DF SAL DF

FVI ttVIO UK I URMO ADITIVO

121/20 J 7.
Nfi h\lraio Do ScpuDdn Term-’' Aduno Au r<mtrato
PublicaJti No Dou Do D*o 2? Dc Uutubm Dc '’017, FJiÿàt) N' 207.
P.iÿma 707 Çm<Jc Se l.è: Dkpeii>4 De LjciUs'jo N" OJíkOdll. í.ciuSe: Diÿieiivt De I u-ititÿftn N' IPÿK'JO 1 7.

TcL: 75 3602 8345. Fdi:ji
ak Sjiuariii, 77U0.'"f)i7.

I7h(w.

Lujm.br. Tvirj

ELDER AR.VUG DOS SANTOS

vcriJicado m> cridcrcço c)ccr-õ::i«t bttpi.ln-n-w.iu.ptivErij-otiaJjikJttnJ.
pc!» L-odiiui bliníZiH 71 o)di1(1155

Este ducianaito pvxk

COM GIBAS DE CONCRETO EM IIIVKRSAS RIJAS DO OATR-

PRIil lTITJIUA MUSÍILIFAL DE BOQUÍIU*

f 'onipo l-'iirn i.sn-BA.

CAPIM ÓROSSO

í«> NOVO OESTE. NO MUKK'trro DE CAPIM GROSSO-RA,
INCLUINDO MÃO DF OHR A K VATF.IUMv foi cwsnkfaíUl
FR ACASSA DA, c:» razúo da laabillloçrio du inibi* as empresa*.
1

estai ti ti

lul

A PMCÍi, Toma público (jue a I icilítcwi realijÿada n<( dia
16/10 201 7. as W.àOh, na modalidade TOMADA OT: PREGOS iV
00-201’. que otfcliva a CXJNTKAIACAíJ DL b.MRKESA tSPtClALlZADA PAR.A A REALIZAÇÃO J>i: OURA» DE ENGfcNILV
RIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO LM PARALELEPÍPEDO

-

A Prefeiiimi Micueipíil de Tibaliriÿit, alríoe-s tin Tomissão
Pemiflnfcpie Ac I.biiação t Pl„ loma público uOs inleressíwk»
iãrá realizará os st'ÿuinces irroec&mys tkilalónns:
11FFLO STSTFMA DF IIFOISTRO DF PIÍFCOS SRR O
PRFC AO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS V
IJ7I-2017 t. PI 1HT. MPd- "MKNOR PRF(,t> POR ITEM".

L)f.

m

AVJSO OL LICITAÇÃO IKACVSSADA
TOM UM DE PREÇ O IV * 7-2W7

v ior.17

TíKIM púKieo eik ás ÍJXh r AOmin do dia J 4-' 1 1 . 1 7,
na Avenida (12 <Ie Tn.l in_ n.‘ 07d. CehUo. BIKIJ BA iealizajã n
liciiacAo «a modalidade PíCÿHO PrcsericiaJ, cuia objcnÿ> c a AcuLi;io
c;c F.qui pamentoi c Maicmal PcTT»«jiio::tc (MFSA PFSSOA TM CA*
DE1RA DE RODAS .• MA-01, f»\UJN TO ALL'NO ; CJA-UN
<X)NJtlNTO PRC»FESSOR
C.TP-01. CONÍLTNTO AlCNO CÍA1)3. e'ONB.iNTO AU 'NO > t JA-(M), pam atender a» DÿNSidadesea* oscolii.ircchw da rede imenicipíil <k ensino,
Kÿponsabilidadc
ca Secretaria Municipal tb hduca;ào. Culhira, Esporte a Lwcr, no
M'Omcipkt de Bana Tipo nicinnr prçço por iLerri. O Ediul COmeildO as

155

]6?7-?lM

PRHf niTURy\ MUNICIPAL

A\ iso m: i.umcÃti
PRF.C.ÃU PRF.SENCUI N’ IJ*)'2lH7

AVISOS DL MCÍfACÂO
PREGOES PRLSL.NCJA1S

-

flJJJJt-.à:' lio í.isiit.ioio

DA BAHIA
MUNICIPAL DA BARRA

F.STAIX)

•'

PRUKUTIJRA MUMCIPAl DF TA RATING A

Dura

iCtunda 4 >C*1J| Joira.

rk m:'..heo ik 2ril ?
';ah-ilint? CVMi.
BISMARK HMOK MARIIN'N SALES
PN'SjdcMr, «A (

/SS.\

-

do

horári1» riv, 'JrihOiViiin is L 2 h* al 9mi«a

âteuder A? necessidades dn hiuuLt Municipal tL Sonde llohuilijl Jnfctí
Cohen*, pubbcaJa .*> IX)U n* lúl de íj* Ufc2tM7 c ÍX>M »' Iv57 de
OOr.ú-JiH 7. liii declaraca Deserta

RniHVHiv \M. 2.1 -1e

3

(1X1 RATOS

BF. BISPFNbAS DF I K IIACAO

dc Lk-iraçAo N": 77ri-2<H 7-1 U) CONTRATANTE.
PMl'S-'IT NDO MUNKTPAL DE SACDÍl IWi HilRA DE SANTA¬
NA. OB.IPTO: Aluguel de uitíbel siuiacd na rua Afránio Peitoto, ::J
- bmmi Papai’ait». Iia odud* dc E-etrj Je SLinlarui. Paia u F..HDirpcnsa

*

Ducuiv.emti asiinackt diyitalmente conforme MP n' 2.2v)U-2 de 24/0ÿ/2001, que in>ti|ui a
JnfraLtlmlurd de < liames Públicas JJmsikim - lCP-Brrt>jJ

