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

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO N° 110/2020-MCJS. 

CONTRATO VARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
QUE CELEBRAM ENTRE O MUNICIPIO DE 
CORONEL JOÃO SÁ E A EMPRESA VIP MED 
COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL 
HOSPITALAR L r ..14, NA FORMA ABAIXO: 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ ESTADO DA BAHIA, inscrita no 
CNPJIMF 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 éédula de identidade n° 1.030.137 r via SSP/SE, inscrito no CPF sob o n° 
533.016.175-49, residente e domiciliado na cidade de Coronel João Sá do outro lado a empresa VIP 
NIED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAP LTDA, CNPJ: 08.156.693/0001-
18. Sediada na rua Nossa Senhora das Dores, 406, - Cirurgia - Aracr-1u - SE, representado neste ato por 
seu representante legal o Sr. Jose Ramilson Santos Ferreira, portador da cédula de identidade IV 822.471 
SSR'SE. flscrito C'PF sof:, e n° 425.434.235-34, residente e domielliarlo na rua Francisco Gumercindo 
Bessa, 123, Apto. 1 101, Edf. Rio Araguaia, Residencial Águas da Amazônia 8, Grageru, Aracaju - SE. 
Simplesmente CONTRATADO (A), tem entre si justo e pacyeado, e celebram, por força deste 
instrumento, o presente Contrato, sujeitando-se ãs normas preconizid?is na Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e alterações posteriores e ainda com o resultado alearçacb pela DISPENSA DE LICITAÇÃO 
POR SITUAÇÃO CALAMITOSA de n°059/2020 mediante a:, :lá( htlas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Aquisição de material hospitalar, para suprir as necessidades da Unidade Básica de Saúde José Abílio da 
Costa no município de coronel João Sá - BA, conforme medida pitvisória 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 ,:i!‘ecção humana pelo COVID - 19 
(coronavírus) definida pela organização mundial de saúde (OMS) em 1 1 de março de 2020, considerando 
o estado de emergência em saúde pública de importância nacional (E:41.1N), conforme publicado através 
de decretos municipal, estadual e federal, decreto n°186 de 18 de març... de 2020, decreto n° 19349 de 18 
de março de 2020, decreto legislativo n° 6, de 2020, de 20 de marct de 2020, portaria n° 188, de 3 de 
janeiro de 2020, do ministério da saúde, em virtude da disseminaçáo global de infecção humana pçlo 
(covid-19). conforme decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011, decreto ri° 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 
t")e'r cçn'etc., que ce a r)-l-rte'ra deste Ce-t-n.`c. CC`N":"?..A7-ANTE 

f RA FADO(A) a importância de RS 2.984,00 (dois mil novecem 0. e oitenta e quatro reais). 

nl 

PARAGRAFO PRIMEIRO - O preço abrange todas as despesas e istos do contratado, com mão-de-
obra e encargos sociais. 

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

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE conf. será efetuyaD em até 30 dias após a assinatura 
do contrato e autorização devidamente atestada pelo responsável 2a Unidade recebedora, através de 

cheque nominal ou Ordem Bancária. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO A CONTRATANTE disporá do mazo de 03 (três) dias para efet o 

atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreç .s em seu preenchimento; 

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 19 -Centro - CEi 43.59J.000 --Coronel João Sá 
Fone -(75) 3286 2120 - - a.sa.ba. gov.br 



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, pata ultimar o pagamento; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento o (a) CONTRATADO 
(A) antes de paga ou relevada 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: 10.301.007.2.026 - Man. das Ações Programa Atenção Básica. 
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 
Fonte de Recursos: 9214- Trans. de Rec. do Sistema Único de Saúde SUS 

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 abriga a: 
a) Executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações, projetos e prazos 

estipulados; 
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto deste Contrato em que se verificassem vícios, defeitos ou :nco--eções, resultantes da execução 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 0 do art. 65 

da Lei n° 8.666/93; 
e) Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no locai 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; 
g) 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 cumprimenco dos termos deste Contrato, o(a) 
CONTRATADO(A) prestará garantia, quando for o caso detemCnaCo no processo, optando ver urna das 
modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada será exet2 da& otla CONTRATANTE no caso de 
rescisão determinada por ato unilateral, para ressarcimento e inder»,,Eções 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 
horas, o valor da garantia eventualmente utilizada pela CONTRATA .+TE; 

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 19- Centro - CEP 48.590 000- Coronel João Sá 
Fone - (75)3286 2120 - e-mail - lieitacao@coronellímosa.ba.gov.br 



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

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

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 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 por cent& quando o atraso for superior a 30 
(trinta) dias; 

b) Os sansões previstas nos incisos I, III, 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 o.-:orrência de qualquer das hipóteses 
previstas nos incisos I a 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 assinat - tra até 20 de maio de 2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 
Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com es 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°8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
As partes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Jeremeabo, 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, 20 de abril de 2020. 

mf
CARLOS AUGUSTO SI IRA SOBRAL 

PREFEITO MUNICIPAL 

VIP MED COMERC SERVICOS DE MATERIi , H MALAR LTDA 
CNPJ: 08.156.693/0001-18 

TESTEMUNHA TESTEMUNHA 
CPF: CO, 27.9Jj IS- 3h CPF: ,C.12 505 .1-0 

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 19- Centro - CEP 48.51;0.000 - Coronel João Sá 
Fone -(75) 3286 2120 - e-mail - licitacao corenehi iaosa.ba.gov.br 



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

EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE CONTRATO N° 110/2020, DISPENSA N° 059/2020. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ ESTADO DA BAHIA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.°.14.215.818/0001-36, com sede na Av. Antônio Carlos Magalhães, 19, bairro 
Centro - Coronel João Sá-BA. 

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

OBJETO: Aquisição de material de 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 reconhechi ento 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 (coronavírus) definida pela organização mundial de saúde 
(OMS) em 11 de março de 2020, considerando o estado de emergência em saúde pública de 
importância nacional (ESPIN), 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. 

VALOR GLOBAL: R$ 2.984,00 (dois mil novecentos e oitenta e quatro reais). 
VIGÊNCIA: 20/04/2020 a 20/05/2020. 

Coronel João Sã/DA, 20 de abril de 2020. 

Kenne tos Andrade 
Secretário Municipal de Administração. 

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 19 — Centro — CEP 48.5%.000 — Coronel João Sá 
Fone —(75) 3286 2120 — e-mail — licitacao@coroneljeaosa.ba.gov.br 
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Diário Oficiai (k) 
MUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO t).A 
CNPJ: 14.215.818/0001-36 

EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE CONTRATO N°110/2020, DISPENSA N° 059/2020. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ ESTADO DA BAHIA, inscrita no 
CNRUMF sob o n.°.14.215.818/0001-36, com sede na Av. Antônio Carl•.ts Magalhães, 19, bairro 
Centro — Coronel João Sá-BA. 

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

OBJETO: Aquisição de material de hospitalar, para suprir as necessidades da Unidade Básica de 
Saúde José Abílio da Costa no município de coronel João Sá — BA, ccitforme medida provisória if 
926 de 20 de março de 2020. em decorrência do reeonhecimer :o de emergência em saúde 
pública de interesse nacional pelo ministério da saúde e a declaras:tio da condição de pandemia 
de infecção humana pelo COVID — 19 (coronavirus) definida peia ofg,é.ização mundial de saúde 
(OMS) em 11 de março de 2020, considerando o estado de eniergêncla em saúde pública de 
importância nacional (ESPIN), conforme publicado através de &crer,: municipal, estadual e 
federal, decreto n'186 de 18 de março de 2020, decreto n` 19 :"./4,; ac 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 d;t: infecção humana pelo 
(covid-19), conforme decreto 7.616 de 17 de novembro de 2611. decc to n° 10.282, de 20 de 
março de 2020, que regulamenta a lei n° 13.979, de 6 de fcverein de 2020, para definir os 
serviços públicos e atividades essenciais respectivamente. 

VALOR GLOBAL: RS 2.984.00 (dois mil novecentos e oitenta e quatro reais). 
VIGÊNCIA: 20/04/2020 a 20/05/2020. 

Coronel João Sá/BA. 20 de abril de 2020. 

Kennedy Santos Andrade 
Secretário Municipal de Administra0e. 

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 19 — Centro —CEP 48.590.00o - Coronel João Sá 
Fone — (75) 3286 2120 -- — licitacao@coroneljoaoieJva.gov br 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LROUB/AJZL 3AVV0/EKSA 

Esta edição encontra-se no site oficia dest ente. 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 ISSN 1677-7069 islb 95, quarta-feira, 20 de maio de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL 

00/150 DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Ta 4/2020 

Convoco as emanas que estão Interessada na Tornada de Preços nir 4/2020, 
objeto: pavimenta* em paralelo nas ruas das casas populares. Dia 22/05/2020 lu 9h. 
lamnadies: ama pmclicitaccrealgemaitcorn. 

Candeal-M, 18 de maio de 2020. 
LUOIENE ALVES GONÇALVES 

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS 

AMO 
PREGÃO PRESENCIAL fie 105/2020 

A Prefeitura Municipal de Candeias/BA comunica aos interessados que dará 
continuidade ao PREGÃO PRESENCIAL a' 105/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPEOAUZADA VISANDO Ilrf atAMENTO DE USO DE SORVIARE PARA GESTÃO 
Fcrn AR E EDUCACIONAL COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE 
IMPLANTAÇÃO CUSTDMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TRENAMENTO, SUPORTE E SERVIÇOS 
DE MANUTRIÇÃO CORRETIVA E EVOUMVA, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES. 
Data: 04/06/2020. Horário: 09h30mIn. Edital Reformulado disponhel no alta 
https://sal.berg.br/ba/candeiastiterlidurv...s. Maiores Informações através do e-mall: 
copelinandeks@gmailcom. Telefone para contato: (71) 3601-2725. 

Candeias-BA. 19 de maio de 2020. 
GILMARA CONCEIÇÃO RIBEIRO LISBOA 

Pregoeira 

AV/50 DE UOTAÇÃO 
PREGÃO talliargeo te 53/2020 

A Prefeitura Municipal de Candeias/RA comunica aos interessados que realizará 
o PREGÃO ELETRÔNICO o 053/2020. colo objeto É ACMISICÃO DE faS MTI5DODS 
(TINTA SPRAY) ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O ANO DE 2020. AcoMmento Proposta: 
01/06/2020. A partir das 08:0015; Abertura das propostas: 02/06/2020 às 09h30rrelic 
Disputa: 02/06/2020 às 13:3Chs. Edital NSPOrmel no sita umisecitacors-ecorn.br. Telefone 
Para contato: (71) 3601-2725. 

G1UAARA CONCEIÇÃO RIBEIRO LISBOA 
Premira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO 

AsASO 
TCPAADA DE POMOS lie 1/2020 

A CPI. do Município de Capim GrOSSOMA. Tom Púbico, a CONVOCAÇÃO das 
Empresas, Para abertura de Envelope B - omrmsla de Preço, dando Continuidade Aos 
Trabalhos Referentes à Tomada de Preços P4' 001/2020 no dia 20 de maio de 2020 às 
10:30M. Cuio Objeto é Contrata* de Emprese Especializada Para a Reata* de Obras 
de Engenharia Pertinentes a Pavimenta* em Paralelepípedo Com Drenagem Superficial 
em diversas Ruas, no Munidpio de Capim Grosso" Incluindo mão de obra e Materiais 

Capim Grosso-BA, Ut de maio de 2020. 
CANOINIE UMA DA FONSECA 

Presidente da Comiss.% 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA 

AVISO DE UOTAÇÃO 
PREGII0 BEIDONICO lie 23/2,20 

Repetição 

A Prefeitura Municipal de Case NovaRA, toma público que reatará Moita* na 
modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, Na 023/2020 - PA 129/2020, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM: 040 &ano é o registro de Preço Para Possível e eventual contrata* 
de empresa para fornecimento de medicamentos e material hospitalar Mando atender as 
necessidades do municiai°. RECEBIMENTO DM PROPOSTAS: a partir do dia 20/05/2020 às 
10:03 hora DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: da 01/06/2020 às 0830 horas; INICIO 
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A partir do dia 01/06/2020 às 0900 horas. Edital e 
Inf.:arraçoes: vnescasanova.bagarbr; licitaares-toom.h. 

Casa NOV.11A, 19 de maio de 2020. 
ANDERSON NUNES DE MATOS 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 

PIM DE UCITKAO 
PREGÃO PRESENCIAL Ile 11/21120 - SRP 

Re0e0Olo 

O Munidino de Cocos-BA toma público que realizará no dia 02/06/2020, às 
011h013m na sede da Prefeitura Municipal de Cocos-BA, situada na Rua Presidente Juscelino, 
ree 115, centro, CEP: 47.6110-000, Cocos-E1A, setor de licitações, a lidtação na mockdidade 
Nen° Presencial. (METO: Registro de Preços para presta* de serviços funerários e 
translado para atendimento às (amigas de baixa renda, conforme especificações contidas 
no Termo de Referência. Tipo: Menor preço global. Maiores 1~6es na sede da 
Prefeitura. das 071100m às 1.2h00m ou pelo telefone 77 3489-1041. Edital completo 
encontra-se disponlvel na Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico 
http://vmeacocosbegatbr/ 

Cocos - BA, 19 de maio de 2020. 
nabo VEIGA FI040 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Processo 869-2020 - Dispensa - 061-2020. Data de liornolopçáo - 18/05/2020. Objeto: 
Amaidlo de máscaras 16 P1F2 conforme determina* da 01.5011prização Mundial de 
Saúde e o MS-Ministérlo da Saúde, para os profissionais das unidades de saúde que estMo 
em contato direto co pacientes infetados pelo =romeiras. Contrato no 177-2020 Dora*: 
0505-1022-2026-2028-339030-002/014, Contratante: Prefeitura Municipal de Conceição do 
Coita e Fundo Munido.% de Saúde. Contratada: RUME FILGUORM BARBOSA CNP) - 
11.343.632/0001-74. Valor Ft$ 34.000,00 - Data da contrata*: 18/05/2020 - Prazo: 30 dia 

Conceição do Coité" 12 de maio de 2020. 
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE 

MIAM DE CONTRATO 

Tomada de Preço te 002/2020. Especai: Contrato na 0354/2020; em obsermlode as 
disposições da Lei Federal ne 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações; Favorecido: 
Oeste Construtora IR Ude, inscrita no Chal n.o 32234.623/0001-15; Objeto: Contratação 
de emprese de engenharia para a reforma e modernização de quadra poiresportiva na 
Praça Joaquim de Castro Uma na sede do Município de Codbe,Bahla; SOM: 120 das; 
Valor; R$ 470952,53 (quatrocentos e setena mil ~mantos e cinqüenta e dois reais e 
~Gente e IS centavos); Cobertura Orçamentada: 02.1100 - 1207 - 1195 -
4.4.9.051.01100 - 00 - 55; Assinatura: em 15/05/2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ 

• MIMOS DE CIMTRAMS 

DiMeas de licitação Na 059/2020 Objeto: Muisidlo de material hospitalar, para Pular as 
necessidades da Unidade Básica de Saúde José Abilio da Costa no município de coronel 
logo Si - BA, conforme medida prosedda n' 926 de 20 de março de 2020, em decorrência 
do reConhecienento de emergência em saúde púbica de interesse nacional pelo ministério 
da saúde e a declara* da condição de pandemia de infecção humana pelo COMEI - 19 
(carona:Anis) definida pela organiza* mundial de saúde (OMS) em 11 de março de 2020, 
considerando o estado de emergência em sedele pública de Importância nacional (ESPIE), 
conforme pularmo através de decretos municipal, estadual e federal, decreto ri186 de 18 
de MIMO de 2020; decreto n' 19.549 de 18 de março de 2020. decrete legisladvo ri 6, de 
7020, de 20 de merco de 2024 poetaria n 1BIL de 3 de janeiro de 2020, do ministério da 
saúde, em virtude da disseminação global de Infecção humo. pelo (cradd-19), conforme 
decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011, decreto n' 10282. de 20 de março de 2020, 
que regulamenta a lei n' 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os servi* 
públicos e atividades essenciais respectivamente. Contrato de 110/2020. Contratante: 
MUNICIPIO DE CORONEL JOÃO Sk CNN: 10.215.814.813/0001-36 Carimbada: VIP MED 
COMERCIO E SERV. DE MANRIAL HOSPITALAR LIDA, CEPJ 08.156.693/0001-111 Vaiar 
Global do contrato: 2.98400 (dois mil novecentos e oitenta e quatro reais). vigência: 
20A14/2020 a 20/05/2020. Assinatura: 20 de abril de 20201(ennedr Santos Andrade 

Dispensa de licitação Na 057/2020 Objeto: Aquisição de produtos de hospitalar, para suprir 
as necessidades da Unidade Básica de Saúde José Abo da Costa no município de coronel 
Jogo Sá - BA, conforme medida provisória n' 926 de lede marco de 2020, em cl.....orramb, 
do reconhecimento de emergência em saúde pública de interesse nacional pelo ministério 
da saúde e a &dera* da condição de pandemia de infecção humana pelo CCMD - 19 
(coronavIrus) dehride pele orpoLoção mundial de saúde (OMS) em 11 de MOVO de 2020, 
considerando o estado de emergénda em saúde publica de linportáncla nacional (ESPIPO, 
conforme MEM° através de decretos municipal, estadual e federal, decreto n'1116 de 18 
de março de 2020, decreto o' 19.549 de 18 de março de 2020, decreto legislativo a' 4. de 
2020, de leda março de 2020, portaria n' 1811, de 3 de janeiro de 2020, do ministério da 
salde, em 'virtude da dissermos* global de infecção humana pelo (covid-19), conforme 
*acto 7.616 de 17 de novembro de 2011, decreto o' 10.282, de 20 de março de 2020, 
que regulamenta a lei o' 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os ~km 
públicos e atividades essenciais respectivamente. Contrato de na 108/2020, Contratante: 
MUNICIPICI DE CCNONEL JOÃO Sk 00.1: 14,215.814.818/0001-36 Contratada: VIP MED 
COMERCIO E SERV. DE MAMEM HOSPITPJAR 111)4 CNN 08.156.693/0001-18, Valor 
Global do ~Mc 4.837,00 (quatro mil e oitocentos e Mota e sete reais). vigência: 
16/01/2020 a 15/05/2020. Assinatura: 15 de abril de 2020Itennede Santos Andrade 

O~ de licitadio Ne 054/2020 Objeto: Aquisição de Produtos hospitalar, para suprir as 
necessidades da Unidade Básica de Saúde José AbIlio da Costa no município de coronel João 
Sé - RA, conforme medkla prosearia o' 926 de 20 de março de 2020, em decorrência do 
reconhedmmo de emergência em saúde pública de interesse nacional peio minaria> da 
saúde e a dedaradlo da condição de pandemia de Infecção humana pelo COVID - 19 
(coronasirus) definida pela organização mundial de saúde (OMS) em 11 de março de 2020, 
caulderando o atado de ~emenda em saúde pública de Importância nacional (ESPIE), 
conforme publicado através de decretos municipal, estadual e federal. decreto n186 de 18 
de marfo de 2020, decreto n' 19.549 de 18 de março de 2020, decreto legislativo n' 6, de 
2020, de 20 de março de 2020 portada e' 1.88. de 3 de janeiro de 2020, do ministério da 
saúde, em virtude da disseminação global de Iambo humana pelo (covid-19), conforme 
decreta 7.616 de 17 de nonato de 2011, decreto 10282. de 20 de meço de 2020, 
que regulamenta a lel o' 13.979, de sde fevereiro de 2020. Pane definir os serviços públicos 
e atividades essenciais respectivamente. Contrato de 105/2020, Contratante: MUNICIPIO 
DE CORONEL JOÃO Sk CNN: 14.211814.818/0001-36 Contratada: VIP MED COMERCIO E 
SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNN 08.156.693/0001-18, Valor Global do contrato: 
10.000,20 (dez mil reais e vinte centavos). vigência: 06/04/2020 a 06/05/2020 Assinatura: 
06 de abril de 2020 Remede Santos Mdradefecretirio Municipal de Administração 

AVISOS DE HOMDIOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Dispensa de Usitação 54/2020. Processo: 095/2020 Objeto: Masa* de produtos 
hospitalar, para suprir as necessidades da Unidade Básica de Saúde José Abílio da Costa no 
munir:Ni° de coronel João Sá - BA, conforme medida provisória ri 926 de 20 de março de 
2020, em decorrência do reconhecimento de emergir:da em saúde pública de interesse 
nedonal pelo ministério da saúde e a dedaração da condição de pandemia de Infecção 
humana pelo GOND -19 (coronadrus) definida pela organização mundial de saúde (OMS) 
em 11 de mamo de 2020, considerando ce estado de emergência em saúde pública de 
importánda.nadonel (ESPIE). canhone mando atrases de decretos municipal, estadual 
e federal, discreto ong6 de 18 de marco de 2000, decreto o' 19.549 de sa de março de 
2020, decreto legislativo ri 4. de 2020, de 20 de março de 2020, portada n' 188, de 3 de 
Janeiro de 2020, do ministério da saúde, em virtude da &seminação global de infecção 
humana peio (covid-19), conforme decreto 7.616 de 17 de membro de 2011, decreto n' 
10282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a lei n" 11979, de 6 de fevereiro de 
2024, para definir as senhos públicos e atMdades essenciais respectivamente. Contratada: 
VIP MED DOMER00 E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR LIDA CEPJ: 08.156.693/0001-18 
Valor Global: 11$ 10.000,20 (dez mil reais e vinte centavos). 

O Prefeito holoologa o Julgamento proferido pela comisao de licitação e 
adjudica o oblato da ~CM de Licita* referência. 

Coronel Mão Sa-lik 6 de abril de 2020. 

Dispense de Urna* Processo: MAMO Objeto: Aquisição de produtos hospitalar, Para 
supdr as necessidades da Unidade Básica de Saúde José Ablio da Cosia no murai* de 
coronel João Se - FIA, conforme medida provisória d 926 de 20 de março de 2020, em 
decornascia do reconhecimento de emergência em saúde pública de Interesse nacional 
pelo ministério da salde e a dedenidlo da condi* de pandemia de Infecção humana 
pelo COM -19 (camarins& definida peh organiza* mundial de saúde (0/15) em 11 de 
março de 2020, considerando o estado de emergéncia em saúde pública de importância 
nacional (ESPIR), confiem publicado araras de decretos municipal, estadual e federal, 
decreto n186 de 18 de março de 2020, decreto ir 19.549 de 15 de março de 2020, 
decreto ~rim n" 4. de zum de ao de marco de 2020. portaria 1103, de a de fanai.. 
de 2020, do ministério da saúde, em Mude da disseminai* *bar de infecção ~na 

peio (covid-19), conforme decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011, decreto o' Iam 
de 20 de nasço de 2020, que ~dane" a lei n" 13.929. de 6 de fevereiro de 2020, Para 
definir OS serviços públicos e maldades meada respectivartvante. Contratada: ma MED 
COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR LIDA 041.1: 0/1156.693/0001-18 Valor 
Global: R$ 4.873,00 (quatro mi olhamos e setenta • Mis mis) 

O Prefeito homologa o Memento proferido pela camisa° de licitação e 
adjudica o objeto da Dispenee de Licitação referência. 

Gemei João 56-8A, 16 de abril de 2020. 

0  e. cecomis iode fe rolem. no ~em Metia 
rearAme Ameserdemet sile doa 

Dowereils ~Me digitisint•Sitictiv• ler M 2.20).2 de 34/002031, 
age Inani a Inii•Onsára de asa Nb.. entra 



Secretaria de Fstadc rarencia õe Sergipe 

gSegr:2A,J.Z.t.À.fl 7-17.A.ne DA FAV.DIDA flwR,C,frif. 

Co-rfridão ‘L.watv.r.deriÁbitos Estadu&s N. 1 ,-8394/2020 

Çreserição Estaduah 27.5_":6.j533-E 

Razão Soca: V1P mED COMERCIO SERV MATERIAL HOSPITALAR LTDA. ME 

CNPJ: 08.156.593/3001-18 
Natureza Jurídica: 602, ,'/COTAS RESR. LTDA-EMPRESA PRIVADA 

CCN6RCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, 
AtNedade Etoreérnioa: 

CIRLRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORTOS 

EoPe.repo: RUA NOSSA SENHORA DAS DORES 406 

CIRURGIA - ARACA:U CEP: 49035460 

Cerbfirornns Que em nome do requerente não existem débjtos em a be,te referentes a tributes ectedues, 
ressevareo o direito da Fazenda ?r:oica Estatua: de cobrar evicas bue venham a ser apuradas. 

Ceree5e ernMde via Yrternet ncs termos da portaria NO 283 de 15/02/2001, válida cor 30 (trinta) dias e re.'Pr da 
neta em,ssão 

C-e:deão em tida em 06/04/2020 11:29:52, válida até 06/65!.2020 deve ser conferida na Internet no 
e-rderscc 66,vw.sefaz.se.gov.br aeente. recebedor. 

AraC2iU . 6 de .a.bdt. de 2020 

Awtorsticação:202C-O4067LR2P3 

Ceer.yngnz e 2v32 - secretpria de Estaco de Fazenda de SerciOe 
Av. 'Toe:crede r:eves, slr - Centre AdministraZvo AuOUStO Franco 

Cor: L9O8D-900 - Aracaju/SE - (Cxx7911 215-700C 

'at intjsu?AppNarne=SIC&Tra:±sid=T240"7084-0p O 



Estado de Sergipe 
Prefeitura Municipal de Aracaju 
Secretaria Municipal da Fazenda 

CERTiDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Aracaju, 10 de Fevereiro de 2020 

N. 202000269454 

CNP!: 08_156.693/0001-18 

oontribuinte:VIP MEL) COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 

Ein cumprimento à solicitacão da requerente com as zaractarlslicas acima, a ressalvado o 
direito de Fazenda Pública Mu-Si -sal pesquisar, inscrever e cobrar, a -qualquer terano, as 
dívidas que venham a ser apurada-s, CEM:lige:AMOS para fins de direito que. mandando 
rever os registros t -ibutéhos, não constatamos a et'stência de débitos em nome do 
contnbuirite em apreço. 

Esta certidão será válida isi;:.4 10/0572020 

:s. oaftacão deste ceriddão sste condicionada à verificação de sua autentcidade na Internet, 
no enderece: httns: :/fezend a ,srsceju.se.cov.br 

Código de Autenticidade: W.0091.0007AH.043C 

Certidão emitida com base a Porirria 02/2007 de 28/06/2007 



FinipreRadc,r https:',consulta-erf.caixa.gov.briconsu acriipaees:co-isu:tots:T 

821-A 
r-tneRAL. 

Certificado de Regularidade 

: do FGTS - CP:F.

inSCRiÇãO: 08:56.693/0001-IS 

Razão \ /IS NED comERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HosPrrALAR LTDA. 
!Soctal; 
: Ertdereçot R CSSA SENHORA DAS DORES 40E CIRURGIA ARACAJU / SE 

4,R35R-48C 

A CaHxa Econôr-cca Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7; da Lei 6.036. de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 

. data, a empresa acima identificada encontra-se em situação 
recuar cie-ante o t; :nCir, de Garantia dol-emnn de cerviro - FGTS. 

O nresente. Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
gurAiisciper débitos referentes a contribuições eiou encargos 
dyf dos, decorrentes das obrigações com o R.Grz,.. 

itaklade:23.1(272022 a 21/04/2020 

Certficação Número: 2020032302491341849808 

inflo acác rbtidá em 06i0412020 

A unizacão deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada- a verificacão de autenticidade no site da Caixa: 
www,caixeszov,itr 



rvices.receita.fazenda,grn,.briServfei 

MN;STÉRO DA FAZENDA 
Secretaria da RiÀceite Federai ao Srasi; 
Procuradoria-Cc2rai da Fazenda Nacional 

CERT`OÃO NEGA-WA r) E DT-Irgr-rOS R5-1,6CnVOS ACP, TRiBUTOE rEDERÂ r À niVi'DÃ 
DA UNIÃO 

Nome: VII' MED COMER= E SERVIDOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: 08.155.693i0001-15 

Ressaivacio e direito de ã ijaiiie,rida Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima danificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seJ nome. relativas a créditos tributários administrados ne!=. Secreta:ia 
da Receita Federai do Brasii i.z(F':1; e a inscrições em Divida Ativa da União (DAUii junto á 
Rrecuracoria-Gerai da Razeniaa ?‘;2C;C:n2i (PGPN). 

P:5;12 r'c'ritiãr, 6 t.,áfrif-r, cara o estabeerimento matriz e suas filias, e, no caso de ente federativo, para 
os eirgálos e fundos ojbficos da administração direta a eia vinculados. Refere-se à situação dc 
oassivc no ambito da R- ri:8 e da PCSFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

r:as aireat: 'a' a 'ri' do narácrafn i'inico do ai. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão eeia condicionada à verificação de sua autenticidade na ntiernet, roa 
endereços <littp:ilrfb.cov.br> <http:i/vvww.pqfn.gov.br>. 

r=w*.;õa'r ern e cre:.,ftan-iente 5osa ns PortaPa conjunta RPS/P-1-2FN
Emda às 12:14:40 do dia 25/0, 2070 <hora e date de Br-aSUia>. 
Váiicia até 21/09/2020. 
Onidiao ir'e control,- r- P. Cert! ..7:f": 

0„ualcoer rasura ou =manda ir:aliciará este documento 

• 

, 0/2014 



Página 1 

PODER JUDICIÁRIO 
roHTIOA'.. 7)..0 TRABALHO.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome VI? MEn COMERCIO E cERVTCOS DE MATERIAL HOSPITALAR LEDA 
ncTR:s", E Ism-m7AT TNP,7: 0e.1B6.693/OCCI-1;. 

Temhldao m': 72162 ?o.

Expedição: 06/04/2020 às 11:27:05 

09»10/2.0 0 - 180 (cento e oitenta dias, contados 

excedi cão. 

Certifica-se rue VI:, mEr COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL EOSPITALAR LIDA 

• (MATRIZ E rTLIATS), inscrito(a) no CNPJ sob o nr 
c 8 . 5 . 9 s/ c 00 i -is , NÃO CONSTA (-10, Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas

Certidão emitida coo base no art. 642-A da Consolidação das Leis dc 

Trabalho, acrescentado bela Lei n= 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

os Resolução Admirisççetiva ne 1470/2011 do Tribunal Euperoor do

de 24 de .e.-_:2cstd de 2011. 

Os dados constantes desua Certidão cão d= responsabilidade das 

J.nais4 do Trabalho e e.ee- ee-, H tades até ? (doia)

amterHore= ;;= data da sua expedição. 

maço de nesca jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

scnic's os seus ==-,,aP-Teo-entos, adências ou filiais_ 

ac=iteoão desta certidão condiciona-se à vr=r-if-cação de sue 

adtentici =de no portal do Tribunal Superior do Trabalho os 

ernet cdw.tsr.Sus.br) 

relcdac ea-dtda gmaw.d ment-e. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

7\i -,:zanco N=ci-r=1 (-R= Devedores Trabalhistas constam os cr-.=.ro 

irai=lo das pessoa= natYr=is = 

inad,Hm en*, s perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sente-doa condenatória transitada em julgado ou em 

inclusive no concernente aos 

r=colhimpr.tos provd=ncár 4 os, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos ç-Lmmt=o —= Ministério PfablUcc do 

missão de Conci:iação Prévia. 

D'ivIda 5 e s-,Igestt;es: cdtzsc. .iz.Zr 


