
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ 
CNPJ: 14.215.818/0001-36 BREWO 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Ne 105/2020-MCJS. 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
QUE CELEBRAM ENTRE O MUNICIPIO DE 
CORONEL JOÃO SÁ E A EMPRESA VIP MED 
COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, NA FORMA ABAIXO: 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ ESTADO DA BAHIA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.°14.215.818/0001-36, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, 
representado neste ato por seu Prefeito Municipal Carlos Augusto Silveira Sobral, brasileiro, casado, 
pecuarista, portador da cédula de identidade n° 1.030.137 r via SSP/SE, inscrito no CPF sob o n° 
533.016.17549, residente e domiciliado na cidade de Coronel João Sá do outro lado a empresa VI P 
MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 08.156.693/0001-
18. Sediada na ruallossa Senhora das Dores, 406,— Cirurgia —Aracaju - SE, representado neste ato por 
seu representante legal o Sr. Jose Ramilson Santos Ferreira, portador da cédula de identidade n° 822.471 
SSP/SE, inscrito no CPF sob o n°425.434.285-34, residente e domiciliado na rua Francisco Gumercin do 
Bessa, 123,Apto. 1101, Edf. Rio Araguaia, Residencial Águas da Amazônia B, Grageru, Aracaju — SE. 
Simplesmente CONTRATADO (A), tem entre si justo e pactuado, e celebram, por força deste 
instrumento, o presente Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei n°8.666, de 21 de junho 
de 1993 e alterações posteriores e ainda com o resultado alcançado pela DISPENSA DE LICITAÇÃO 
POR SITUAÇÃO CALAMITOSA de e 054/2020 mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO 
Aquisição de produtos hospitalar, para suprir as necessidades da Unidade Básica de Saúde José Abílio da 
Costa no município de coronel João Sá — BA, conforme medida provisória n° 926 de 20 de março de 
2020, em decorrência do reconhecimento de emergência em saúde pública de interesse nacional pelo 
ministério da saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo COVID — 19 
(coronavínis) definida pela organização mundial de saúde (OMS) em 11 de março de 2020, considerando 
o estado de emergência em saúde pública de importância nacional (E,SPIN1), conforme publicado através 
de decretos municipal, estadual e federal, decreto n°186 de 18 de março de 2020, decreto n° 19.549 de 18 
de março de 2020, decreto legislativo n° 6, de 2020, de 20 de março de 2020, portaria n° 188, de 3 de 
janeiro de 2020, do ministério da saúde, em virtude da disseminação global de infecção humana pelo 
(covid-19), conforme decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011, decreto n°10.282, de 20 de março de 
2020, que regulamenta a lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e 
atividades essenciais respectivamente. 

CLÁUSULA SEGUNDA —DO PREÇO 
Pelo objeto que consta da Cláusula Primeira deste Contrato, a CONTRATANTE pagará a (o) 
CONTRATADO(A) a importância de R$ 10.000,20 (dez mil reais e vinte centavos). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O preço abrange todas as despesas e custos do contratado, com mão -de - 
obra e encargos sociais. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO REAJUSTE DE PREÇO 
Os preços contratados não sofrerão reajustes, permanecendo os valores fotos e constantes na Cláusula 
Segunda. 

CLÁUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE cont será efetuado em até 30 dias após a assinatura 
do contrato e autorização devidamente atestadapelo responsável da Unidade recebedora, através de 
cheque nominal ou Ordem Bancária. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATANTE disporá do prazo de 03 (três) dias para efetuar o 
atesto, ou rejeitaros documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ 
CNPJ: 14.215.818/0001-36 

PARÁGRAFO SEGUNDO — A CONTRATANTE disporá de um prazo de até 30 (trinta) dias contados 
a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, para ultimar o pagamento; 

PARÁGRAFO TERCEIRO — A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento o (a) CONTRATADO 
(A) antes de paga ourelevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada; 

PARÁGRAFO QUARTO — As obrigações pagas em atraso pela CONTRATANTE serão atualizadas 
monetariamente desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, nos termos da legislação 
vigente, e desde que o(a) CONTRATADO (A) não tenha concorrido para o atraso. 

CLÁUSULA QUINTA — DA DESPESA 

Unidade: 08.0008 — Secretaria Municipal de Saúde. 
Atividade: 10.301.0072.026 — Man. das Ações Programa Atenção Básica. 
Elemento: 3.3.9030.00— Material de Consumo. 
Fonte de Recurso& 6102— Rec. De Emp. e Trans. De Imp. Saúde 15%. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 

a) Efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula do presente instrumento, dentro do 
prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas; 

b) Permitir ao pessoal técnico do(a) CONTRATADO(A), encarregado do serviço objeto deste 
Contrato, livre acesso às instalações, para a execução dos serviços; 

c) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que 
deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verifico. 

d) Notificar o(a) CONTRATADO (A), imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 
execução do Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATADO (A) 
Para execução do objeto deste Contrato, a CONTRATADO (A) se obriga a: 

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações, projetos e prazos 
estipulados; 
b) Reparar, corrigir, remova, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto deste Contrato em que se verificassem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execuç ão ou 
de materiais empregados; 

c) CONTRATANTE, bem assim as da autoridade superior; 
d) Aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado nos limites estabelecidos no § 1" do art. 65 

da Lei n°8.666/93; 
e) Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local do serviço, para apresentá-lo na 

execução do Contrato; 
Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 
Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste instrumento; 
h) Manter durante toda a execução a compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 

CLAUSULA OITAVA — DA GARANTIA 
Como garantia da execução plena do objeto e fiel cumprimento dos termos deste Contrato, o(a) 
CONTRATADO(A) prestará garantia, quando foro caso determinado no processo, optando por uma das 
modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada será executada pela CONTRATANTE no caso de 
rescisão determinada por ato unilateral, pata ressarcimento e indenizações a ela devida, bem assim no 
caso de aplicação de multa, após regular processo administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADO (A) deverá repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, o valor da garantia eventualmente utilizada pela CONTRATANTE; 

Avenida Antônio Carlos Maga lhã es,19 — Centro — CEP 48590.000— Coronel João Sá 
Fone —(75) 32862120— e-mail — licitacao®coroneljoaosa.ba.gov.br 



• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ 
CNN: 14.215.818/0001-36 

PARÁGRAFO TERCEIRO- A garantia prestada pela CONTRATANTE será liberada ou restituída 
após a execução do presente Contrato e, quando em dinheiro atualizada monetariamente. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÓFS ADMINISTRATIVAS 
A CONTRATANTE poderá aplicar o(a) CONTRATADO(A), garantida a prévia defesa: 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado na execução 
dos serviços objeto deste Contrato, acrescida de 10% (dez porcento) quando o atraso for superior a 30 
(trinta) dias; 

b) Os sansões previstas nos incisos I, In, e IV do art 87 da Lei n° 8.666/93, juntamente com a 
multa de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, pelo não cumprimento das obrigações assumidas 
em razão deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
Este Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, ou unilateralmente pela 
CONTRATANTE, mediante; notificação ao CONTRATADO(A) na ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas nos incisos Ia XII e XVII do art. 78 da Lei n°8.666/93, ou ainda, judicialmente nos termos da 
legislação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de inicio deste Contrato será contado a partir de sua assinatura até 06 de maio de 2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÓES 
Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos 
previstos no art. 65, da Lei n°8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA PUBLICAÇÃO 
O presente instrumento será publicado, em resumo, no Órgão de Imprensa Oficial, consoante dispõe o art 
61, parágrafo único da Lei n° 8.666/91 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
As partes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Jeremoabo, ESTADO DA BAHIA, para 
dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por 
privilegiado que seja. 
E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

Coronel João Sá - BA, 06 de abril de 2020. 

TESTE 
CPF: O 

CARLOS AUGUS I SILVE SOBRAL 
PREFEITO MUNICIPAL 

V " ED

VIP MED CO HOSPITALAR LTDA 
8.156.693/0001-18 

FA22z.-9)(--3,G TESTEMUNHA t" 
CPF: aa. 2of sor_ 0 7 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÃ 
CNPJ: 14.215.818/0001-36 

EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE CONTRATO N° 105/2020, DISPENSA N° 054/2020. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÃ P -* FADO DA BAHIA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.°.14.215.818/0001-36, com sede na Av. Antó,xio Carlos Magalhães, 19, bairro 
Centro — Coronel João Sá-BA. 

CONTRATADA: V1P MED COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: 08.156.693/0001-18 

OBJETO: Aquisição de produtos de hospitalar, para supi ir as necessidades da Unidade Básica de 
Saúde José Abílio da Costa no município de coronel João SÉ. -- BA, conforme medida provisória n° 
926 de 20 de março de 2020, em decorrência do reconbee;rnento de emergência em saúde 
pública de interesse nacional pelo ministério da saúde e a declaração da condição de pandemia 
de infecção humana pelo COVID — 19 (coronavirus) definida pela organização mundial de saúde 
(OMS) em 11 de março de 2020, considerando o estado de e:nergência em saúde pública de 
importância nacional (ESPIN), conforme publicado através •:2 decretos municipal, estadual e 
federal, decreto n°186 de 18 de março de 2020, decreto n° 1 .549 de 18 de março de 2020, 
decreto legislativo n° 6, de 2020. de 20 de março de 2020, powtria n° 188, de 3 de janeiro de 
2020, do ministério da saúde, em virtude da disseminação g;, )bal de infecção humana pelo 
(covid-19), conforme decreto 7.616 de 17 de novembro de 20 i 1, decreto n° 10.282, de 20 de 
março de 2020, que regulamenta a lei n° 13.979, de 6 de fe‘ereiro de 2020, para definir os 
serviços públicos e atividades essenciais respectivamente. 

VALOR GLOBAL: R$ 10.000,20 (dez mil reais e vinte centavos). 
VIGÊNCIA: 06/04/2020 a 06/05/2020. 

Coronel João Sá/BA, 06 de abril de 2020. 

Ken ntos Andrade 
Secretário Munici 'ai de Admini4,•ação. 
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Sexta-feira 
8 de Maio de 2020 
20 - Ano - N° 1552 Coronel Joao Sá 

Diárit) ()i-L.H1 do 

MUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÃ 
CNPJ: 14.215.818/0001-36 

EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE CONTRATO N" 105/2020, DISPENSA N° 054/2020 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL JOÀO SÁ ESTADO DA BAHIA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.". I 4.215.818/0001-36, com sede na Av. Antônio Caries Magalhães, 19, bairro 
Centro — Coronel João Sá-BA. 

CONTRATADA: V1P MFD COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: 08.156.693/0001-18 

OBJETO: Aquisição de produtos de hospitalar, para suprir as necessidades da Unidade Básica de 
Saúde José Abilio da Costa no municipio de coronel João Sá — BA, curió) me medida provisória n° 
926 de 20 de março de 2020, em decorrência do reconhecimcr.to sie emergência era saúde 
pública dc interesse nacional pelo ministério da saúde e a dedal:ceai) ua condição de pandemia 
de infecção humana pelo COVID -- 19 (eoronavirus) definida pela orgar ?ação mundial de saúde 
(OMS) em li de março de 2020, considerando o estado de emerg(1ece, em saúde pública de 
importância nacional (ESP1N), conforme publicado através de deu )1)s municipal, estadual e 
federal, decreto 110 186 de 18 de março de 2020, decreto n° 19.549 ch. 18 de março de 2020, 
decreto legislativo n°6, de 2020, de 20 de março de 2020, portaria ri: 188, de 3 de janeiro de 
2020, do ministério da saúde, em virtude da disseminação global de infecção humana pelo 
(covid-19). conforme decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011. d.ciem nci 10.282, de 20 de 
março de 2020. que regulamenta a lei n° 13.979, de 6 de fevereiro 2c 2020, para definir os 
serviços públicos e atividades essenciais respectivamente. 

VALOR GLOBAL: RS 10.000,20 (dez mil reais e vinte centavos). 
VIGÊNCIA: 06/04/2020 a 06.05/2020. 

Coronel João Sá/BA. 06 de abril de 2020. 

Kennedy Santos Andrade 
Secretário Municipal de Administração. 

Avenida António Carlos Magalhães, 19— Centro — CEP 48.590.000 — Coronel João Sã 
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LROUB/AJZLIK56AWO/EKSA 

Esta edição encontra-se no site ofic:s d351e ente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL 

Par50 DE uareao 
TOMADA DE PREÇOS Na 4/2020 

Convoca as emanas que esta Interessadas na Tornada de Preços na 4/2020, 
abeto: Pavimentação em Palreio nu ruas das casas populares. Dia 22/05/2020 às 9h. 
Informades: e-mal pmc.licitacoes1egmalicarn-

Canckai-BA, 18 de maio de 2020. 
LUCHEM ALPES GONÇALVES 

Presidente da Comido 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS 

AVISO 
PREGÃO PRESENOAL Na 185/2(120 

A Prefeitura Municipal de Candelas/BA comunica aos interessados que dará 
continuidade ao PREGÃO PRESENOAL n 105/201G cujo objeto é a COMPUTAÇÃO DE 
EMPRESA 6PECLUIZADA VISM100 LICENCIAMENTO DE USO DE SOFIWARE PARA GESTÃO 
Erra AR E EDUCACIONAL, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE 
PAPIANTAÇÃO,_CUSTOMIZAÇÃO, PARAMEMIZAÇAO, TREINAMENTO, SUPORTE E %MAÇOS 
DE MANUTENÇÃO CORRETP/A E EVOLUTIVA, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES. 
Data: 04/06/2020 Horário: 09R30min. Edital Reformulado disponível no ske 
htt /sallaorgbobaicandetastate/ibtacoes. Maiores informações atreves do e-nau: 
copelarncandeingemaiLcom Telefone para contato: (71) 3601-2725. 

Candeias-BA, 19 de maio de 2020. 
GEMAM CONCEIÇÃO MBEIRO USBOA 

Pregoeira 

AVISO oe uarAçÁo 
PREGÃO ELETRÔNICO Na 53/2020 

A Prefeitura Mordia de Candeias/BA comunica aos interessados que malhará 
o PREGÃO ELETRÔNICO 053/2020 cla ceie% É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ARTÍSTICOS 
(TINTA SPRAV) OUVES DE REGISTRO DE PREÇO, EM ATENDIMENTO AS ATMDADES DA 
SECRETARIA MUMCIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O ANO DE 2020. Acdhlinerdo Proposta: 
01/06/2020. A partir das 011/00hs; Abertura das propostas: 02/06/21720 às 09h3Orefli 
Disputa: 02/06/2020 às /3:30hs. Edital disponível no site waracitecoesbcombr. Telefone 
para contato: (71) 3601-2725. 

GIILIaRA CONCEIÇÃO RIM" 1:441°A 
Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO 

AVISO 
TOMADA DE PREÇOS Na 1/2020 

A CPL do Município de Capim Grosso/BA, Torna Público, a CONVOCAÇÃO das 
Empresas, para abertura do Envelope 1 - Monas de Preço, dando Continuidade Aos 
Trabalhos Referentes à Tomada de Preços te 0(n/2020 no dia 20 de mão de 2020 às 
1030,s, Caio Objeto é Contratado de Empresa apedrada para a Redação de opres 
de Engenharia Pertinente a Perime** em Paralelepípedo Core Dreagent SoPerfidal 
em diversas Ruas, no Municiple de Capim Grosso-BA, ~do mio de obra e Materiais. 

Capim Grosso-BA 18 de maio de 2020. 
CAROUNE UMA DA FONSECA 

Presidente da Coarão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA 

AVISO DE UCITP,ÇÃO 
PREGÃO BEFICINICO Na 23/2020 

Repetição 

A ~feitura Municipal de Casa Nova-BA, toma público que reatará licitado na 
modalklade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, Ne 023/2020 - PA 129/2020, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, cujo Meto A o registro de preço para posas e eventual contratação 
de empresa pra fornecimento de medicamentos e material hospitalar visando atender as 
necessidades do municipio. RECEMMElifo DAS PROPOSTAS: a partir do dia 20/05/2020 às 
10210 hora DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia 01/06/2020 às 0tt.30 horas; IMOD 
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A partir do dia 01/06/2020 às 0900 horas. Edital e 
informages: www.casanam.bagobbr; lidtacces-ccorn.br. 

Casa Nova-BA, 19 de maio de 2020. 
ANDEMO NUNES DE MATOS 

Urinara 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 

agi° DE =AÇÃO 
PRES40 PRESENCW. Na 51/3010- Si? 

Repetido 

O Municiai de Cacos-BA toma público que realizará no dia 02/06/2020, às 
081.00m na sede da Prefeitura Municipal de Cocos-BA, situada na Rua Preddente Morno, 
ne 115, cerro, CEP: 47.680-000, Caoøs-8A, setor de idades, a adiado na modalidade 
Prega° Presencial OBJETO: Registro de Pregos para prestado de serviços funerários e 
ansiado para atendimento às famílias de balsa renda, conforme especifkades contidas 
no Temo de Referenda. Rpm Malar OF•Od global Maiores informações na sede da 
Prefeitura, das 071100m às 121100m ou pelo telefone 77 3489-1041. Edital completo 
encontra-se apontei no Diria Oficial do Municiem no endereço eletrônico 
hin://mmacocorabegabr/ 

Caos -IR, 19 de maio de 2020. 
AMIDO VOGA FILHO 

Prata 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Processo - 869-2020 -.Dana - 061-2020. Dota de Homologaçào - 18/05/2020. Objeto: 
Aguado de máscaras 96 PFF2 conforme debatera da 01.1bOrzarrado Mundial de 
Saúde ao MS-Ministérlo da Saúde, para os profissionais das unidades de saúde que aedo 
em contato direto co paciente infectados pelo contentos. Contrato ra 177.2020 Dada 
05.05.2002-2026-2028339030.002/014. Correlate: Prefeitura Municipal de Concedo do 
Coife e Fundo Municipal de Salde. Contratada: RUME FR:WORM BARIC6A UJ - 
11.343.632/0001.74. Valor: RS 34.000,00 - Data da cer~o: 18/05/2020 - Prazo: 30 das. 

Conceicio do Cesitia9A, 18 de maio de 2020. 
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS 

Prefeito 

12) em ~mem pala merrade ia nen. airaanka 
ral1_narturrael~e4 ardas aaexaaoslCODUa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORME 

ITIMIPat DE CONVIMO 

Tomada de Preço na 002/2020. Espécie: Contrato ne 0354/2020; em observada as 
disposições da tal Federal ne 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas acendes; Favorecido: 
Oeste Construtora IR Ltda, inscrita no Can ne 32.234.623~1-1S; Objeto: Contratado 
de empresa de engenharia para a reforma e modernizado de quadra pellespordva na 
Praça Maquirn de Castro Uma na sede do Munidpio de Cabala; mailinda: 120 dias: 
Valor: R$ 470.952,53 (quatrocentos e setena nal ~atentai e dneraenta e dois reais e 
~denta e três centarms): Cobertas Orçamentária: 02.1L00 - 1207 - 1195 

-00 -55, Assinatura: em 15/05/2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ 

EXTRATOS DE CONDIMOS 

Dispensa de Licitação Ne 059/2020 Objeto: Aquisição de material hospitalar, para subir as 
necessidades da Unidade asa de Saúde José Abalo da Costa no manar* de coronel 
João Sá - BA, conforme metida provisória C 926 de 20 de março de 2020, em decorreria 
do reconhecimento de emergência em saúde pública de Interesse nacional pelo ministério 
da saúde e a dederado da condido de pondera de infecção humana pão &MD - 19 
(coronavints) definida pela organado mundial de saúde (OMS) eis 11 de mano de 2020, 
considerando o estado ck emergência erre saúde pública de importância nacional (ESPIPO, 
conforme publicado através de decretos municipal, estadual e federal decreto C186 de 18 
de ~Na de 2020, decreto " 19.549 de 18 de março de 2020, decrete legislativo n' 5, de 
2020, de 20 de nerbo de 2020 portaria if 188, de 3 de janeiro de 2020, do ministério da 
saúde, em virtude da disseminação global de infecção humana pelo (covid49), conforme 
decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011, decreto C 10.282, de le de março de 2020, 
que regulamenta a lei ri 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para defink os serviços 
Públicos e atividade essenciais respectivamente. Contrato de Na 110/2020, Contratante: 
MUNICIPIO DE CORONEL JOÃO 5A, CNN: 14.215.814.818/0031-36 Contratada: vir MIO 
COMEROO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR LM& QIPJ 08.156.693/0001-12, Valor 
Global do contrato: 2-9E14,00 (dolo mil novecentos e oitenta e quatro reais). vigência: 
2.0/04/2020 a zotosnow. Assinatura: 20 de abril de 2020Kenneer Santos Andrade 

Dispensa de licitação Na 057/2020 Objeto: Aquisição de produtos de paladar, Para suar 
as necessidades da unidade Básica de Saúde José Maio da Costa no Município de coronel 
logo Si - BA, conforme medida provisória n' 926 de 20 de março de 2020, em desmanda 
do reconhecimento de emergência em saúde púbica de interesse recatai peio ministério 
da saúde e a declarado da condiria de pandemia de infecção humana pelo COAD - 19 
(commaaus) definido pela organizado mundial de saúde (OMS) em 11 de marco de 2020, 
considerando o estado de emergência em saúde pública de Importanda nacional (ESPIN). 
conforme publicado através de decretos municipal, estadual e federal, decreto 186 de 18 
de março de 2020, decreto n' 19.549 de 18 de março de 2020, decreto legislativo it 6, de 
2020, de 20 de man;o de 2020, portada essa, de 3 de janeiro de 2020, do ministério da 
salde, em virtude da ~nação global de infecção humana pelo (covid-19), <enforme 
decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011, decreto ri 111282, de 20 de março de 2020, 
que regulamenta a lei C 13.979, de 6 de fevereiro de 2024 para definir as seriços 
públicos e atividades essenciais respectivamente. Cordato de na 100/2020, Contratante 
MUNICIPM DE CORONEL JOÃO SÃ, 04P1: 14.215.814.818/0001-36 Contratada: VIP MED 
COMERCIO E SERV. DE itMERUIL HOSPITALAR LIDA, 009 08.156.693/0001-18„ Valor 
Global do contato: 4.837,00 (quatro mil e oitocentos e trinta e sete rea). Vigência: 
16/04/2020 a 14105/2020. Assinatura: 16 de abri de 20201tennecty Santos Andrade 

pisara de licitado lia 054/2020 Objeto: Acenda de produtos hospitalar, para suprir as 
necessidades da Unidade Básica de Saúde José Abílio da Costa no munidpio de coronel solo 
Sá - BA, conforme medida provisória 926 de 20 de março de 2020, em decorreria do 
reconhecimento de emegénda em saúde pública de interesse nacional pelo ministério da 
saúde e a dedarado da candiçào de pandemia de infenso humana pelo COVID - 19 
(coranavas) definida pela organado mundial de saíre (OMS) CM 11 de marco de 2020, 
considerando o esbdo de emergência em saúde pública de impondes nadonal (ESPIN), 
conforme publicado anás de decretos munidpal, estadual e federal, decreto C1116 de 18 
de mar de 2020, decreto C 19.549 de 18 de março de 2020, decreto legislativo n 6, de 
2020, de 20 de março de 2020, portaria a' 188. de 3 de Janeiro de 2024 do ministério da 
saúde, em virtude da disserem/mio global de infecção humana pelo (covid-19), ~fome 
decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011, decreto 10.202, de 20 de mono de 2020, 
que regulamenta a lei n' 13973, de sde fevereiro de 2020, para definir as semita púbicos 
e atividades essenciais respectivamente. Contrato de ne 105/2024 Contratarem MUNIOPIO 
DE CORONEL JOÃO SÁ, 14.215.814.813/0001-36 Contratada: VII MED COMERCIO E 

V. DE MiffltIAL HOSPITALAR (TUA, CNN 08.156.693/001-18, Vaiar Global do contrato: 
10~20 (dez mil reais e vime canbans). vigência: 0604/21120 a 06/65/2020. Assinatura: 
06 de abril de 2020 Kennedy Santos AndradeSecreokio Municipal de Administrado 

AVISOS DE SOMOU:MAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

illintensa de Licitado 09 54/2020. Processo: 095/2020 Objeto: Aquiskfto de Pradates 
hospitalar,' para suprir as necessidades da Unidade &tira de Saúde José Alillo da Costa no 
municao de coronel São Si - RA, conforme medida provisória n" 926 de 20 de março de 
2020. pra decana& do te arte de emeranda em saúde pública de Interesse 
nados pelo nunIstérb da sai)* e a adereça° da condido de pandemia de Se* 
Suai, nela como -19 (coronnirus) definida pela organizado mundial de saúde (DAIS) 
em 11 de março de 2020, consklerando o mudo de ementado em saúde pública de 
imartinda nacional (ESPIN), contorne publicado através de decretos municipal, estadual 
e federei, decreto C186 de 18 de TV» de 2020, decreto C 19.519 de 18 de mera de 
2020, decreto ~tia n 6, de 2020, de 20 de março de 2020, portada ef 188. de 3 de 
janeiro de 2020, do ministério da saúde, em virtude da disseminado global de Infindo 
humana pelo (covid-19), conforme decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011, decreto if 
/11282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a lei et' 13.979, * 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços públicos e atividades esseridak respectivarnente. Contratada: 
VIP MED COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPfTPLAR LIDA 04PS 08156.693/0001-18 
Valor dast R$ 10.11110,20 (dez mg reais e vinte centavos). 

O Prefeito hornalP e Juipmento profestdo pela comido de licitado e 
*jorra o objeto da Dispensa de Usado em referência. 

Coronel Mio 6 de abril de 2020. 

Dispensa de Licitação. PRICalatX 100/7020 Objeto: Aqulsde de produtos hospitalar, para 
suprir ar 'necessidades da Unidade Básica de Saúde José Abalo da Costa no manado de 
coronel Jogo Sá - BA, conforme medida provida if 926 de 20 de março de 2020, em 
detonada do mconlaedmento de emerginda em saúde púbica de freasse nacional 
pelo Minai* da saúde e a declarado da condido de pandemia de Inferiu humana 
pelo COVID - 19 (coronanej definida pela organização mundial de saúde (0045) em 11 de 
março de 2020, considerando o estado de emergência ern saúde pública de aportada 
nacional (ESPIPO, conforme publicado através de decretos municipal, estadual e federai, 
decreto C186 de 18 de março de Ma derreto ti' 19349 de 18 de março de 2020, 
decreto legislativo C 6, de 2020, de 20 de mamo de 2020, portaria n lte, de 3 de janeiro 
de 2010, do ministério da saúde, em virtude da croseminado global de infecção humana 
pelo (covid-19), conforme decreto 7.616 de 17 de membro de 2011, decreto 10.282, 
de 20 de março de 2020, que rendar...ata a lei n' 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, Para 
definir os serviços públicos e atividades essenciais respreamente. Contratada: VIP MED 
COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR LIDA MN: 08.156.693/0001-18 Valor 
Global: R$ 4873,00 (quatro mil oitocentos e setenta e tres reais) 

0 Prefeito honlelega o Julgamento proferido pela corado de licitado e 
adjudica o objeto da Dispensa de Licitado em referência. 

Coronel Joio 54-M, 16 de abri de 2020. 

13~is ~do draitliefflw ordene tfl 2240.1.1. 2IM0001, 
a amas a vemenno 4a CIM 1~5 arada • laban 



Estado de Sergipe 
Prefeitura Municipal de Aracaju 
Secretaria Municipal da Fazenda 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Aracaju, 10 de Fevereiro de 2020 

N. 202000269454 

CNPJ: 08.156.693/0001-18 

Contribuinte:VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o 
direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as 
dívidas que venham a ser apuradas. CERTIFICAMOS para fins de direito que, mandando 
rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do 
contribuinte em apreço. 

Esta certidão será válida até 10/05/2020 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, 
no endereço:https://fazenda.aracaju.se.gov.br 

Código de Autenticidade: JI3.0091.0007.AH.043C 

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007 



consulta Requ'THdade do Ernr,-fx;ador cers. y.-crfelixa.gov.briconsultac. n7zsesk;.nr-s 

CAIXA 
CAIXA ECON MICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF 

• 

• 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

08:156.693/0001-18 

VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE M .XTE: 1 HOSPITALAR LTDA 

R NOSSA SENHORA DAS DORES 406/ CIRURGIA / ARACAJU/ SE / 
49055-480 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-:c em situação 
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de :-;ervico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FG15. 

Validade:23/03/2020 a 21/04/2020 

Cert.ncpção Número: 20200323024913,̂ -1,349r5.1 

Informação obtida em 06/04/2020 11:25:31 

A utilização deste Certificado para os fins previ:2cos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

1 or 1 OW0412020 I 1 



http://se-... .:cs.i:ceha.fazenda.gov.br/Servicos/eertidao/CNDCon..

• 

• 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: 08.156.693/0001-18 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que V, en ser apuradas, é certificada que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos administrados peia Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida .‘va da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vincJiados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua outenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 12:14:40 do dia 25/03/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 21/09/2020. 
Código de controle da certidão: CBE5.7EFA.5FC3.8001 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

06/04/2020 I : 
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PODER JUDICIÁRIÇ 
JUSTIÇA DO TRABAI2C 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATER:âL HOSPITALAR LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 08.156.693/0001-18 

Certidão n°: 7916220/2020 

Expedição: 06/04/2020, às 11:27:05 

Validade: 02/1 0/2020 - °RO (cento e oitenta dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que VIP MED COMERCIO E SERVICOS ZE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

08.156.693/0001-18, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A dr, Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.4110, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2311 ue Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são —e responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-sc à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Suc,erior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pesscas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Traba.:_ho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória tra:Isitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inci.uo:ve no concernente aos 

recolhimentos orevidenciários, a h=orários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Préva. 

Dõvtdas e sugestões: cndntst 
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Inscrição Estadual: 

Razão Social: 

CNPJ: 

Natureza Jurídica: 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE 

Atividade Económica: 

Endereço: 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 148394/2020 

27.116.433-6 

VIP MED COMERCIO SERV MATERIAL Hf:SN-FALAR LTDA ME 

08.156.693/0001-18 

SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA 
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, 
CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORI:jS 
RUA NOSSA SENHORA DAS DORES 406 
CIRURGIA - ARACAJU CEP: 49055480 

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, 
ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dividas que venham a ser apuradas. 

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria No 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da 
data da emissão. 

Certidão emitida em 06/04/2020 11:29:52, válida até 06/05/2020 e deve ser conferida na Internet no 
endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor. 

Aracaju, 6 de Abril de 2020 

Autenticação:202004067LR7;J 
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