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CONTRATO    QUE    EI\lTRE    SI
MUNICíPIO   DE   IGAPORÃ   -
MUNlapAL  DE   SAÚDE   NA

CELEBRAWI    0

BA   E    FLINDO

QUALIDADE   DE
CONTRANTES  E  A  EMPRESA  BBAllIA  MEDIC
COIVIÉRclo    DE    PRODUTOS    HOSPITALAFtES
EIREu    NA    coNDIÇÃo    DE    Col\rTRATADo,
CELEBRAM     0     PRESENTE    CONTRATO     NA
FORMA A SEGUIR:

o  MUNICÍp,`à  DE  'GAPoRÃ,  ESTADo  DA  BANIA,  pessoa  jurídica  de  direito  púb,ico  intemo,  por

intemédio da Prefeltura Municipai, inscrita no CNPJ/MF sob ng 13.811.484/0001Ú9, situada n@ Píaça
Bemardo  de  Brito,  n!  430,  Centro  -  CEP:  46.490000,  lgaporã-Ba,  neste  ato  representado  pelo

Prefeito,   o   Senhor   JOSÉ   SULY   FAGUNDES   NETTO,   brasileiro,   casado,   inscrito   no   CPF   sob   n®

690.229.685-53  e  RG.  n.  5.471.162-25,  emitido  pela  SSP/BA,  residente  na  Rua  13  de  Maio,  n9  5att

Bairro Alto da Usina -lgaporã-Ba, legalmente investldo e no exercíclo de pleno mandato, em conjunt.o

com  o  FUNDO MUNICIPAL,  DE SAÚDE  DO  MUNICÍPIO  DE  IGAPORÃ,  Estado da  Bahia,  pessoa jurídica

de  direito  público  intemo,  inscrita  no  CNPJ/MF sob  n!  10.421.872/0001-87,  sltuada  na  Praça  Bacp

Pari,   n045  -  Centro,  CEP:  46.490ÚOO  -  lgaporã-Ba,   neste  ato  representado   pela  Senhora   LAl§E

FAGUNDES fARIAS,  brasilelra, Soltelra, inscrita no CPF sob n9 033.373.815-29  e RG.  n. 0963058436,

emltido pela SSP/BA,  residente  na  Rua Amapá,  n9 3§, Balrro Mulungu - lgaporã-Ba  na  qualidade de

Secretária  Municlpal  de  Saúde,  nomeada  pelo  Decreto  n9  0007/2018,  de  16  de  Janeiro  de  2018.'.

:AnTz-#à
qqenominado .CON"ATANTE,  e a  empresa  BAHIA MEDIC COMÉRCIO  DE  PRODUTOS  HOSP

;;irEr:,,áni;:rri::Gnuoa:aN:Jbis:bB:;iafá::::::t:=;'1;ecsot:asteodree:raesReunataJ::ép:,eo:eeuu:e:::i::'v:,g,2esgi!í
çASsio URBAN SANTANA LIMA,  brasileira,  píofissão,  portadora do  RG: 940486300-SSP-BA e CPF (MF)
033.549.195-23,  doravante  denominada  CONTRATADO,  Celebram  o   presente  contrato  conforme

Processo Adminlstrativo  n!.  01Z3/2020  Dispensa de  Ucitação n9. 0057/2020,  com  fundamento  no
art. 49 da Lei i3.979/2020 e art. 24, lnclso lv, dõ lel n9. 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as

cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO 0BJETO

constitui  objeto  do  presente  contrato  a  aquisição  em  caráter  de  urgêncla  de  Equipamentos  de
P,roteção individual-Epls, visando atender às necessldades do Fundo Municipal de Saúde de

Bahla, para enfrentamento da pandemia provocada pela COVID-19.

CtÁUSULA SEGUNDA -DA DOTAÇÃ0 0RÇAMENTÁRIA

AsdespesasdementesdaexecuçãodestecontratocorrerãoporcontadosrecunosdasDotaiessg±C)rçamentáriasaseguirespecificadas:

UNIDADEGESTORA OZ.05.00 -Fundo Munlcipal de Saúde •   ã_8=

PROJETO/ATIVIDAOE 2322 -Enfrentamento das ações necessárlas ao combate do coronavírus

ããíí-ã
ELEMENTO DE OESPESA 33.90.30.00 -Materlal de Consumo

foNrr8
o2 -Recelta de lmpostos e Transf. De lmpostos - Saúde 15%

•¥;ãjg!
14- SUS                                                             _1_

m4'#-,,mçaBema"odeBri®.Ó:o43ocTNB.:r#;,,gafffm_o:â=;cEP46.49moo.Fon®:77_346mm. ã£J
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CLÁUSUIATERCEIRA-PREçOECONl)lçõESDEPAGAIVIENTO

o valoT tota`I deste contrato é de R$ 8i.726,oo (oltenta e um mil e se.écentos e vlnte,é sel§ reals|, a
serempagosdeacordocomofomeclmentodoobjetoeatestadopelaautoridaderesponsável.

§ i. -ovaiorpactuado no presente contrato éflxo e lrreajustável.                                                            ,.í,~ `s  r.'LJ  --,-. _.  r-_-___-''-r_ -__--__  ___   _

;\L§2.-Nospmçosofenadosnapmpostadocontntadojáestãoinciusostodososcustosedesá»&C
f±icí::;:

decorrentes de transpones, seguros,  impastos, taxas de  qualquer natiireza  e outros quaisquer que,      >
dlreta ou indiretamente, impliquem ou venham a lmplicar no fiel cumprimento deste lnstrumento.

§ 3° - 0 pagamento será efetuado através de Ordem Bancárla nomlnal ao contratado ou crédito em
conta  corrente,  em   até  30  (trinta)   dlas  corTldos  após  a  apresentação  da   Nota   Fiscal/Fatura  e
devldamente atestada ã entrega deflnltiva do objeto contratado.

§ 4. -Quando houver erro de qualquer natureza, na emlssão da Nota Fiscal/Fatura, o documento sçrá
imediatamente devoMdo para substituição e/ou emissão de Nota de  Correção, ficandó estabele€iqQ   r

que esse intervalo de tempo não seíá considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização`dó.

í.Valorcontra-tual.

§5*mhavendoalgummendênc"editiwdopagamento,oprazofluirá"artweSh§#'''`=`
regularização por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULAQUARTA-DOPRAZó,LóCALEFORMADE^ENTREGA.

0prazodevigênciadopresentecontratoéatédodia15/11/20ZO,contadoapartirdasuaasslnatura..

§ 19 -Na cofitagem dos prazos excMr-se-á o dia do iníclo e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam
e vencem  os  píazos  em  dlas  de  expediente  na Admlnlstração  Pública  Munlclpal.  Quando  ocorre[iq

venclmento fora do dla Útil, considerar-se-á o primelro dla útil imediatamente subsequente, sem ônus

para a Administração.
`'§2g-poderáserprorrogadooprazodeentregaPrevistonestacláusula,observadasasdisposições,`dR,qi:,

parágrafos i9 e 29 do Art. 57 da Lel 8666/93.

cLÁusuLAÓumA-R[\/isÃOEREAJUST4MENTo

o.valordocontratoseráfixoelrreajustávelporterVlgêncialnferlora12(doie)meses.

CLÁUSUUSEXTA-OBRIGAçÕESDACONTRATADA

ACONTRATADA,alémdasdeterminaçõesdecorrentesdelel,obíiga-sea:

a)   Fomecer  os   bens   de  acordo  Com   as  especlflcações  técnicas  constantes  no  lnstrumer\to

conv-ocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e hoíários
de expediente da Administíação;                                                                                                                 € dtís

b)   zeiar peia boa e completa execuçãa' do contrato e facllitar, por todos os melos ao seu aicàhç€,
a   ampia   ação   fiscalízadoía   dos   prepostos   designados   pelo   CONTRATANTE,   atendendo

prontamenteàsobservaçõeseexlgênclasquelheforemsollcltadas;

c)    Comunicar  ao  CONTRATANTE  qualquer  anormalldade  que  lnterf|ra

j,'",,,,,:.-

no  bom  andamento  do

cont.rato;                          r"                                  r 4 5.22_9_.287,ooo t.o ,

BAHiAME±%S_%.oEÃE.É8%2óg;Ro

Ru,?.J£s!.tei.ÊopiT_#n:!8.tã#.|Á

F#ãFÕõiãBdt°.n®43°cTN8:r#:ílga4¥4fnÃiià;CEP46.490ooÓ--F6ÃÕ!77=
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d)   Arcar com todo e qualquer dano ou pre|uÍzo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE

e/ou  a  tercelros,  por  sua  culpa,  ou  em  consequência  de  erros,  imperícia  próprla  ou  de
auxlliaresqueestejamsobsuaresponsabilidade,bemcomoressarciroequivalenteatodosos

danos decorrentes de paralisação ou lnterrupção do fomeclmento contratado, exceto quando
isto  ocorrer  por  exigênclô  do  CONTRATAN"  ou  alnda  por  caso  fortuito  ou  força  maior,
clrcunstánciasquedeverãosercomunlcadasnoprazode48(quarentaeoito)horasapósasuà`
ocorrência;

e)   Manter  durante   toda   a   execução   do   contrato,   em   compatibilldade   com   as   obrigaçõçs
assumldas, todas as condições de habilitação e quallficação exlgidas na licitação;

fl    Provi-denciar   e   manter   atualizadas   todas   as   llcenças   e   alvarás   junto   às   repartições
competentes, necessários à execução do contrato;

g)    Efetuar pontuaimente o  pagamento de todas as taxas e  impostos  que  incidam ou  venham  à
lncidm Sobre  as suas  atMdades e/ou sobre a execução do objeto do  presente contrato,  ben+,

comoobservarerespeitarasleglslaçõesFedera,,Estadua,eMunicipa,,re,ativasaoobjetodàú

contrato;

h)   Adim-plir os  fomeclmentos  exigldo§  pelo  instrumento  convocetórlo  e  pelos  quais  se  obriga,

v(sando à perfeita exécuçâo deste contrato;                                                                                               ;{3€`,\L

1)     Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;

j)    Trocar, às suas expensas, o bem que vier a seHecuéado;                                                                        .,

k)    Manter,  sob  sua  exclusiva  responsabilldade, toda  a  supervlsão,  dlreção  e  mão-de®bra. par?
execuçãocompletaçeficlentedotransportedosbens;

1)     Emitir notas flscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos b\ens, lndlcação

desuaquantidade,preçounltárloevalortotal;

m)  Fomecer  os  produtos  de  acordo  com  o  padrão  de  identidade  e  quaiidade  estabeiecià`o
legislação pertinente;

n)   Entregar os produtos acompanhados da documentação necessária;  `

o)   Cum;rir rigorosamente os prazos-de entre8a pactuados;

p)ProvidenciaraimediatacorreçãodasirregularidadesapontadaspeloCONTRATÀNTE;

q)Garantúaboaqualidadedoprodutoentregue,respondendoporqualquerdeterioração;

r)    Manter,  sob  sua  exclusiva  responsabmdade,  toda  ô  supervlsão,  dlreção  e  mão-de-obra  para
execução completa e eflciente do contrato.

cLÁusum§ÉTIMA-oBRIGAçÕEsDAcoNTRATANTE

A coNTRATANTE, além das obrigações Conslderadas Contldas neste contrato por determmação |ega|,

obrlga-se a:

a)    Fomecer ao contratado os elementos lndlspensávels ao cumprimento do contrato,
no máximo, 10 (dez) dlas da asslnatura;

b)   RealÉar o pagamento pela execução do contrato;

E=5ãããEõiãi5ffiõTn"3°cTNg:r`,¥;,'gaj#Ã:n:à;CEP

rl5.229.287/0001.

BAHiAMEiMÊ%.gÃTÊ'áõ%2óÊ9;R
HOSPITAIARES . EIREL:
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C)   Proceder  à  publlcação  resumida  do  Ínstrumento  de  contr@to  e  de  seus  aditamentos  n?

lmprénsa oflcial no prazo legal.

CIÁUSULAOITAVA-DAFORMtADEENTREGA

Aformadeentregaédeaqulsiçãoparcelada,deacordoasolicitaçãodatontratante.

CULUSULANONA-DASCONblçõESDERECEBIMENTODOOBJETO

0 ob|eto con`ratado será  recebldo, provisorlamente,  para efeito de veriflcação da conformidade.qo
materialcomaespeciflcaçãofornecidapeloCONTRATANTEnoprazodeaté03(três)diasútels.

§  19  -  0  recebimento  definltivo  do  objeto  aqul  contratado  só  se  dará  depois  de  adotados,  pelo
coNTRATANTE,todososprocedimentosPrevistosnoArt.73'inc,so,,,dále,8.666,93.

§2Q-AAdmlnistraçãorejeitará,notodoouemparte,qualquerproposlçãodeentregaemdes?Cordo
com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.

§39-orecebimentodef'nitivodeobías,CompíasouServiços,CujoVa,ordoobjetàSejaSJperioraó
limlteestab-elecldoparaamodalidadedeconvfte,deveráserconfiadoaumacomissãode,nomírlmoi
03 (três) membros.

cLÁusuLA DÉaMA -DAs pENALiDADEs

A  licitante  vencedora  do  cértame, responderá  áámini§trativamente  peia  qualidade  e  eficiência

execução lntegral do contrato.

§1e.Averlflcação,durantearealizaçãodocontrato,de.quaisquerfalhasquelmportememprejuízoà
Adminlstraçãoouterceiros,serãoconsideradas¢omoinexecuçãoparcialdocontrato.

§29.  Será  a  empresa   responsabHizada  admlnlstrativamente  por  falhas  ou  erros  na  execução
contrato    que   vierem    a   acarretar   pre}uÍzos   ao   Munlcípb   de    lgaporã/BA,   sem   exclusão

responsabilidadecriminalecivilpordanosmoraisoufísicosaterceiros,nostermosdaLei.

§3Q.Comfundamentonosartigos86,`87e88daleln98.666/93,aCONTRATADAficarásujeita,•      -1     .    ,   .  ___g_    ,__-.__.._Í=---1~1~'  -,,  lrt^vA,„=J-.  \L.\,ll,   ,-`'--.``--.__

casodeatrasolnjustificado,asslmconslderôdoPelaAdministração,lnexecuçãoparclalouinexec

total da obrigação,  sem  prejulzo  das  responsabHldades clw e'crlmlna|  assegurada  a  prévia  e a

defesa, às seguintes penalldades:                L

111.

lv.

;-ú-zoda sançãoapHcadacom basen°Sub`temanter`°r.           r| 5.229.287/000|

do

da

no

Advertência;

Mum  Sob"  o Va," tota,  do Contrato,  reéo,hida  no  Prazo de  15  ,quinze,  dias, contados da
comunlcaçãooficlal,cujospeícentuaisestãodefinidosnestelnstrumentoconvoçatório;

su;pensãotemporáriadodlmdepartlclpardelicitaçãoelmpedimentodecontratücom?
Administração,peloprazodeaté2(dols)anos;

Declaração  de  lmdoneldade  para  llcitar au Contratar Cam  a Admlnlstração  Pública  enq.uipt`o

perdurarem  os motivos determlnantes da  punlção ou até que seja  promovida a reabima`®
perante  a  próprla  autorldade  qiie  apllcou  a  penalidade,  que  será  concedlda  sempre  qH3tca
iicitante  ressamn o  Munlcípio  de  lgaporã/BA,  pelos  prejulzos  resultantes e  após decorrido  o

lNSC` Esl . `uiia 6 ` 895

BAHIAMEDICCOMÉRcioD
HOSPITALARES
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§4Q. As  sanções  de  multa  podem  ser  apiicadas  à  CONTRATADA juntamente  com  a  de  advertêncla,
suspensão temporária  do  direito  de  participar de  licltação com  a  Adminlstração  e  impedimento  de

licitar e contratar cam a Administração e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado.

§59.   Nos   casos   de   lnadlmplemento   ou   inexecução  total   do   contrato,   por   culpa   excluslva   da
CONTRATADA, cabe a apllcação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com`a
Admlnistração,alémdemultadeio%(dezporcento)dovalordocontrato,independentedereséi;£28\ç'!
unilateral e demais sanções prevlstas em lel

§69. A lnexecução  contratual,  incluslve  por atraso  lnjustificado  na  execução  do  contrato,  sujeitará  o    ^ ^
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravldade da lnfração, obedecidos os
seguintes llmltes máxlmos:

i.       io%  (dez  por  cento)  sobre  o  vaior  do  contrato,  em  caso  de  descumprimento  total   dá
obrigação, inclusive no de recusa do adjudlcatário em firmar o contrato, ou ainda na hipóte;e
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de io (dez| dias contados da  data de sua
coiwocação;

L  ll.       O,3% (três décimos porcento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 5obre o valor da

fomecimento ou serviço não realizado;
pari:mi3-

1]1.       0,7%  (sQte  décimos  por  cento)  sobre  o  valor  da  paree  do  fornecimento  ou  seMço   nãg

realizado, por cada dia subsequente ao trigéslmo.

§79.  A  aplicáção  de  multa  não  impede que  a  Administração  rescinda  unilateralmente  o  contr`ato  e
aplique as demais sanções prevlstas 'na lei.

§  89.   A   multa,   aplicada   após   regular   processo  administrativo,   seTá   descontada   da   garantia   çlo
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantla prestada -quando exigida,
além   da   perda   desta,   a   contratada   responderá   pela   sua   diferença,   que   será   descontada   dos

fuadgí::,emn::Sü.e;e:tsuoa,:ãeontteen::Vjs:::epxeí,ga,daadg::,;:,raa,çãàoA:uú,n:::rdaaáosesef::seo"aca:o,dírce:tb:3j:ã
descontar  diretamente  do  pagamento  devido  à  contratada  o  valor  de  qualquer  muita  porventurà
imposta.

§ 99. A sanção de multa não tem caráter compensatórla e o Seu Pagamento não eximlrá a contratad
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das lnfrações cometldas.

§ io. Quem, convocado dentro do prazo de valldade da sua proposta, não celebrar o contrato,deikar
de  entregap ou  apresentar  documentação falsa  exiglda  Para  o  Certame,  ensejar  o  retardamento  da
execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  Proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,
comportar-se de modo lnidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de llcitar e contratar com a

.união,  Estados,  Distrlto  Federal  ou  Mimlcíplos  Pelo  prazo  de  até  5  (clnco)  anos,  sem  preiuizõ`¥`Ês
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.                                                      : `:``^

CLÁUSUIA DÉCIMA PRIMEIRA -DA RESCISÃO

AinexecuçãototalouparclaldoContratoensejaaSuarescisãoComasconsequênciascontratuais,ea.s

previstas na Lel ne 8666/93.

§  ig.  o  contratante  poderá  resclndlr  admlnlstratlvamente  o  respectivo  Contrato,  nas  hipóteses

previstas nosinci5os l axll,Xvll exvlll doart.78da Lei8.666/93.               r| 5.229..2õ7`-óro-ó

Pmça Bemardo do Brito. no
r.Np.i. ia fli 7 Á"Ànni-Lri

- lgapora - BA - CEP
lNSC. EST.100óZ`

Psreiia, 287 G .,., L . ``.
y+^.   ! _ rFE). 4Â 43mnn
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§  29.   Nas hlpóteses  de  rescisão  com  base  nos lnclsos  1  a Xl  do art.  78 da  Lel  8.666/93,  não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenlzação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA VINCUIAÇÃO AO INSTRUMENTO CON\/OCATÓRIO                  \ : `\`,, j,`à,

lntegra   o   presente   éontrato,   como   se   nele   estivessem   transcritas,   as   cláusulas   e   condiç6es
estabelecida;  no  processo  licitatóíio  referido  no  preâmbulo  deste  instrumento,  no  convocatórjo  e
seus anexos e na proposta do licitante vencedor, abresentada na referida licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA COBRANÇA JUDICIAL

As   lmportâncias   devidas   pela   Contratada  jserão   cobradas   através   de   processo   de   execução,
constituindo  este  Contrato,  título  executiva  extrajudiclal,  ressalvada  a  cobrança  direta,  mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre\que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DAS DISPoslçõES GERAIS

§ 19. 0 CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromlssos assumidos pelo contratado'Fo^m
tercelros, ainda que vinculados à execução'do presente contrato.                                                                ``ç 58S

$29.0CONTRATADOobriga-s:amanter,durantetodaaexeéuçãodoContrato,emcompatibilid.àde`?
éom as obrigações ora assum'ldas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

§ 39.  0 píesênte Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferêncla, no todo
ou em parte.

§  49.     Na   interpretação  das  disposiéões  .deste  Contrato  e  integração  das  omissões,  desde  duF
compatíveis com os preceltos de Dire`ito  Público, aplicar-se-á, supletívamente, os princípios da teoria

geraldoscontratoseasdisposiçõesdoDir:Itoprlvado...,

§  5!.    O  CoNTRATADO  responderá  por t;Ddos  os  dano-s  e  prejuí;os  decorrentes  de  paralisaçõLe5in?
éxecução do-entrega da objeto contrat@do, salvo na ocorrêncla de caso fortuito ou força maior, s,em,,

que  haja  culpa  do  CONTRATADO,  apTrados  na  forma  da  legislação vigente,  quando  comunicado,gg`.
éoNTRATANTEnoprazode48(quarentaeolto)horasda'ocorrêndipÜordemexpressaeescrita`do
CONTRA1.ANTE.

§  69.    Após  o  ioQ  (déclmo)  dla  de  parallsação do  entíega  do  objeto  contratado,  o  CoNTRATÁ

poderá optar por uma das seguíntes alternatlvas:

a)   prom-over a  rescisão contratual,  lndependentemente de interpelação judiciaL  respondendà
CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;     ;

§     b)   Exigir a execução do contfato, sem preJuÍzos dwobrança de multa correspondenteúo pe*r`í599%
à              total de atraso, respeitado o dlsposto na le8lslaçãoem vlgor.                                                                .>,?f`;`

§ 7p.   o coNTRATANTE provldenclará a publlcação resumlda do CONTRATO e seus ADITAMENToS, pa>`
iiTiprensaofl.clal,conformeParágrafoÚnlcodoArt!go61daLelFederal8.666/93.

cLÁusuLADÉéiMAQuiNTA-DOEORo

para  dirimir  qualsquer  dúvldas  orlundas  do  presente  Contrato  e  que  não  comportarem  acordo
amigável,ficaeleltooforodaComarcadelgaporã,nesteEstado.

CLÁUSULADÉCIMASEXTA-DASDISPOSIÇÕES

r| 5.229.287/00
lNSC, EST.100421
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E Pbr estarem ]ustos e acordados, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vlas de lgual teor, os

CN pj : 10.421.872/0001-87
LAISE FAGUNDES FARIAS

SECRETARIA

CONTRATANTE

Testemunha

Bílto' no

i€-`,à_.'

430 -Centm - Igapoú - BA -
r.NP.l.1a 811 4fl4mml-no

CEP 48A90.OOO - Fono: 77 -3460-1021.
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IGAPORÃ . BAHIA

Extrato de Contratos N9s: 0178 a 0182/2020

CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ -BAHIA
CNPJ N® 13.811.484/000109

EXTI"TO DE CONTRATOS E ADITIVOS

CTO178-20-PMl -DISPENSA DE LICITAÇÃO. NQ. 0056/2020

Contrato:    CONSTIC    CONSTRUTORA    INDUSTRIA    E    TFtANSpolnE    LTDA,    CNPJ    sob    n9
13.4113608/0001-50. Objeto: contratação de empresa  para prestação de serviços com  patrol
incluindo o  motorista,  para  limpeza e recuperação de estradas rurais no  munlcípío de  lgaporã
-  Bahia.  Valor  Global  de  R$  44,000,00  (quarenta  e  quatro  mil  reals).  Vigência:   período:

14/05/2020 a 15/11/2020 - igaporã-Ba.

CTO179-ZO-FMS - DIsl]ENSA DE LICITAÇÃO. N9. 0057/2020

Contrato:   BAHIA   IVIEDIC   COMÉRCIO   DE   PRODUTOS   HOSPITALARES   EIREU,   CNPJ   sob   n9
15.229.287/OO01fll. Objeto:  aquislção em caráter de  urgência  de  Equipamentos de  Proteção
lndMdual -Epls,  visando atender as  necessidades  do  Fundo  Municipal  de  Saúde de  lgaporã-
Ba,  para enfrentamento da pandemia provocada pelo COVID-19. Valor Global de R$ 81.726,00

(oitenta   e   um   mil   e   setecentos   e   vinte   e   seis   reais).   Vigência:   período:   15/o5/2o20   a
31/12/2020 -lgaporã-Ba.

CT0180-20-PMl -PREGÃO PRESENCIAL N9. 0058/2020

Contrato:  ROGÉRIO  LUIZ  OIAS-ME,  CNPJ  sob  n9  18.674.654/0001-66.  Objeto:  contratação  de
empresa  do  ramo  para  execução  de  serviços  de  manutenção  e  instalação  de  equipamentos
hldráulicos  na  rede  de  abasteclmento  de água  na  zona  rural  do  município  de  lgaF)orã-Ba,  em
atendimento  a   Secretaria   Municipal  de   lnfraestrutura   de   lgaporã-Ba.  Valor  Global   de  R$
38.000,00 (trlnta e oito mil reais). Vigência: período: 15/05/2020 a 31/12/2020 - lgaporã-Ba.

CTO181-20-FMS -PREGÃO PRESENCIAL N9. 0009/2020

Contrato: BRASMÉDICA COMERCIAL DE PROD.  HOSP.  LTDA, CNPJ sob nQ  10.197.423/000105.
Objeto:   Aquisição   De   Equlpamentos    Hospitalares,   Laboratoriais   E    Fisioterapeuticos,    Em
Atendimento Ao Fundo  Municipal  De Saúde De lgaporã - Bahia. Valor Global de  R$  10.080,00
(dez mll e oltenta reals). Vígência: período: 15/05/2020 a 31/07/2020 -lgaporã-Ba.

CT0182-20-PMl -DISPENSA DE LICITAÇÃO. N9. 0059/2020

Contrato:   ALMERINDA   NASCIMENTO   DE   SOUZA  TRINDADE,   CPF   sob   n9   856.893.435-87.
Objeto:  locação  de  imóvel  construída  de tijolos,  coberta  com  telha  cerâmica,  piso,  composta
05 (cinco) cômodos, totalizando um total de 42 m2 (quarenta e dois metros quadrados) de área
construída,  situada  na  Rua  Alcebíõdes  Fernandes  Boa  Sorte,  nQ  598,  Bairro  Alto  do  Cruzelro,
Município  de  lgaporã  -  Bahia,  CEP  46.490-000,  para  uso  do  Fundo  Municipal  de  Asslstência
Social. Valor Global de  R$ 1.600,00 (um mil e sei5centos reais). Vigência:  período:  18/05/2020
a 31/12/2020 -Igaporã-Ba.

ste documento foi a§sínado dJgltalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Cettificação de Documento§ Eletrônicos LTI)A às 18:26 horas do dia o5/o6/2o2o.
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