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CONTRÀEo xo : 00108/2021-CPL

;3:l?-3""-Y§"':oro$'*"À'lo'.,",",",t??H^"'*.ãí'rl3*"Yllil*l^ii
EORNECIMENTO CONPORME DÍSCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NA EORHÀ
ABÀ]XO:

PeLo presente instrumento de contrato, de uIn Lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Àv.
Presidente Joâo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501/0001-67, nesLe ato
representôda pelo Prefeito ,lntonio ,rosé Eerleira, Brasileilo, Casado, Emprêsario, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Area Ru!a1 - Mogêiro - PB, CPF no 840.199.644-91,
Carteira de Identidade n' 3360118 SSPPÀ, doravante sinplesmente CONTRÀTÀNTE, e do outro ]ado BS
EOUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDÀ - R ANTONIO DE SOUZA PINTO, 30 - JÀRDIM RIBEIRO -
VARGINHÂ - MG, CNPJ Do 04.'109,243/0001-54, doravante simplesnente CONTRATADO, dêcidiram as
partes contratantes assinar o plesentê contrato, o quaL se rege!á pelas cIáusu1âs e condiÇões
seguintes:

cúosgr.À PRIIGTRÀ - Dos EIn{DtlGNlog:
Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Pregão EIetrônico tr' 00002/2021, plocessada nos
telnos da Decreto Eêderal n" '7.892, de 23 de Janêilo de 2013, Decreto EêdêÍaI no 70.024, de 20
de setenblo de 2019, e legislação pertinente, consideradas âs alteraÇões posteliores das
referidas nornas,

cLÁusuLA slculrDÀ - Do oB,tEro:
O plesente contrato tem por objeto: CONTBÀTAçÃO DE EI.TPRESA PARÀ ÀOUISIÇÂO DE EOUIPÀMENTOS
oDoNToLócrco PARA ESTRUTURÀçÃo E AoEOUÀÇÃo Dos AMBTENTES DE AssrsrÊNcrÀ oDoNToLóGrcA NA ATENÇÃo
PRIMÁRIÀ À SÀÚDE DESTE MUNÍCIPIO.

O fornecimento deverá ser executado rigolosamente de acordo con as coDdiÇôes expressas neste
instrulÍênto, proposta ap!êsêntada, especificaÇões técnicas cor re spondentes , processo de
Iicitação modalidade Pregão EIetrônico ^" 00002/2021 e instruções do con !atante, documentos
egses que ficam fazendo partes integraltes do presente contrato, independe
será lealizado na fofina parcelàda.

e de transcriÇáo; e

cúustEÀ rERctrRA - Do \rÀr-R E Pruços:
O \ralo! total deste contlato, a base do preço proposto, é de R§
E NOVENTÀ E SETE REÀIS).

9.897 OVE MIL E OITOCENTOS

cússuI À e[rABtÀ - Do Rr}irgsreüElIro:
06 preÇos contratados sâo fixos e i!!eajustáveis no prazQ de um âno.
Dentro do prazo de vigêncj.a do contrato e mediante soficitaçãa do Con do, os preços pode!ão
sofrer reajuste após o interregno de un ano, na nesma proporção dâ uari ão verifiÇada no IPcA-
IBGE âcuhuLâdo, tomando-se por base o mês de apleseltaçàg da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigaçÕes inicj.adas e concluídas apóE a ocorrência da anualj.dade,
Nos reajustes subsequentes ao prineiro, o interlegno ÍnlniÍno de um ano sêrá contado a partir dos
efeitos finâncêiros do ú1timo reajustê.
No caso de atraso ou nâo divulgaçâo do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratâdo
a inportância calculada pela ú1tima variação conhecida, Iiquj.dando a diferenÇa correspondente
tão Iogq sêja divulgâdo o índice definitivo. Fica o Contlatado obrigado a apEesentar menóriâ de
cálcuIo refelente ao reajustamênto dê pleços do valor renanescente, senpte quê estê oÇolrer,
Nâs aferiÇões finais, o lndice utilizade pârâ reajuste será, obr igatorianen te , o definitivo.
Caso o índice egtabêlecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais se! utilizado, será adotêdo, êm substituiçâo, o que vier a ser determinado pe1ê 1êgislãÇão
então em vigo!.
Na ausência de previsão legal quanto ao lndice substituto, âs paltes elegerão novo lndice
oficial, para reajustamento do pleço do valor remanescênte, pot meio dê termo aditivo.
O reajusLe poderá ser realizado por apostilahento.

ctÁusrn À eurlrrÀ - DÀ Do!Àçio:
Às despêsas corlerão por contê da seguinte dotaÇáo, constânte do orçamelto vigente:
Recursos P!óprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNÍCÍPÀL 340/2020 PoRTÀRÍA G}I/MS N' 3,397/2020
02.O4O SEC MUNICIPÀ! O2OIO.IO,722,OOO4.2920 MÀNUTENÇÃO DÀS ÀTIVIDADES DA SECRETÀRIÀ DE SÀÚDE

3.3.90.39.00.00 001 ouTRos SERV. DE rERC. PESSOA JURTDTCA 0 2 0 4 0 . 1 0 . 3 0 1 . 10 12 . 10 2 I À0U1S. DE

EOUIPÀHENTO PABÀ POSTOS DE SAUDE 4.4.90.52.00.00 211 EOUIPÀI4ENTO E MÀTERIÀÍ, PERMANENTE

v



0 2 0 4 0 . 1 0 . 3 0 1 . 1 0 12 . 2 0 3 7 MANUTENCÀO DAS ATlv DADES DO PROGRÀMÀ SAUDE BUCAr 0 2 o 4 o . 1 o . 3 o 2 . 1013 . 2 9 4 3
MÀNUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO 4.4.90.52.00.00 274 EOUIPN,IENTO E MÀTERIAI PERMÀNENTE

CIJ{I'9I'TÂ SE'(IIÂ - DO PÀGTI'GNE€:
o pagàmento seÍá efetuado na Tesoularia do contratante, mediànte plocesso reguLar, da seguinte
naneira: Para ocorler no plazo de trinta diaE, contados do perlodo de adinplemento.

cLÁusl,tÀ sÉTlla, - Do PRAUo a DÀ vIGÊNcIÀ:
O prazo máximo de entrega do objeto ola contratado,
hipóteses previstas no Art. 57, § 1', da LeL 8.666/93,
da emissão do Pedj.do de comp!â:
a - Entrega: 30 (tlinta) dias.
Ã vigência do presente contlato será determinada: àté
considelada da dàta de suê assinâtura.

que aüflite prolrogaÇão nas condições e
está abaixo indicado e será considerado

o final do exercÍcio financeiro de 2027,

ctÁusuÍ.À orIÀvt - Dàs oBRrcÀçõEs Do colÍlR rÀNÍ!:
a - Efêtua-r o paganento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo corn âs
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Plopolcionar ao Contratado todos oE rneios necessálios para o fiel folnêcinento contratado;
c - Notificar o Contlatado sobre qualquer ilregular.idade encontlada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a nais ampla e conpleta fiscalizaÇão, o que não exinê o Contratado de suas
re spon s abi lidades contratuais e legais;
d - Designa! leplesentantes com atlibuições de Gestor ê Eiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão. respectivamente ,
permitlda a contratação de telceiros para assistência e subsldio de informações pertinentes a
essas atlibuições.

cLliUSUrÀ ll(Na - Drs OERrGr,çôEg DO CONrRÀrrDO:
a - Executa! devidàflente o folnecimento desclito na cláusula correspondente do presente contrâto,
dentro dos melhores pa!âmetros de qualidadê estabelecidos para o ramo de atj.vidade relacionada
ao objeto contlatuà1, com observância aos prâzos estipulàdos;
b - Respongâbilizâr-se po! todos os ônus e obligâÇões concernentes à ]egis]-aÇáo fiscal, civiI,
tributária e tlabalhigta, ben como por toda8 as despesas e conpromissos êasumidos, â qualquer
tltuIo, perante seus fornecedores ou telcej.ros em razâo da execução do objeto contrâtado;
c - Mante! preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contlatante, quando da execução do contrato,
gue o represente integralmente em todos os seus atosi
d - Permiti! e fêcilita! a fiscalizaÇão do Contlatante devendo presta! os informes e
escla!ecimentos sol icitados;
e - será responsável peLos danoa causados direEameDte ao ConEratante ou a te
de
a
f
o
I

sua culpa ou dolo nâ execução do contrato, não excluindo ou reduzindo ess
fiscalizaÇáo ou o acompanharnento pelo órgão interessado;

iros, decorreDtes
responsabilidade

- Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto des
conheciÍnento e a devida autorizaçâo expressa do Contratante;

instrumento, sem

- Manter, durante a vigência do contrato, em coÍnpatibilidadê c ob gaçôês âssumidas,
todas as condiçôes de habilitação e qualificaÇão exigidas no lespe cesso Li.citatório,
apresêntando ao Contratênte os documentos necessários, sempre que s

cl.ÁssurÀ DÉcEa - DÀ Àr,EnÀçio E REgcrslo:
Este contlato poderá ser alterado com a devida justificat
ou po! acordo entle as partes, nos casos previstos no
di!êito, confonne o disposto nos Àlts. 7'7, '18 e 79, tgdos
O Contratado fica obligado a aceita!, nas mesmars cond

iva, unj.lat pelo Contratante
À!t. 65 ê s scindido, dê plêno
da I,ei 8.666
ições contratu os acréscinos ou

supressôes que se fizelem nas compras, até o respectivo Iimite fixado no Àrt, 65, § 1' da Lei
8.666/93, Nenhun acréscimo ou gupresaão poderá exceder o linite estabelecido, saLvo as suplessões
lesultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

crÁusul À DÉcrr4. PB.rr@tRÀ - Do RrcEBrt@Nlo:
Executado o presente contlato e observadas a9 condições de adinplemento das obrigaçõeE pactuadas,
os procedinentos e prazos para receber o seu objeto peLo Contlatante obedecerão, conforme o
caso, às disposiçóes dos Àlts. '73 a'76, da rei 9.666/93.

CÍN{USSIÀ DÉCÍT,íA 9EGINDÀ - DÀS PAWIDÀDE!':
A recusa injusta em deixa! de cumprir às obrigâçõês âssumidaa e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantj.da a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts' g6 e 87, dâ
Ler 8.666/93l. a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero vÍrgula cinco por cento) aplicada
sobrê o valor do contratg po! dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - mLrlta de 10* (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexêcução total ou
parcial do contrato; d - simuftaneamente, qualquer das penalidades cablveis funclamentadas na
Iei 8.666/93 e na Lei 10,520/02.
se o valor da rnulta ou indenizaÇá9 devida nâo for recolhido no prazo de 15 dias âpós a comunicaÇão
ao Contratado, seÍá automaticamente descontado da Prineira parcela do Pagamento a que o
Contlatado vier a faze! jus, acrescido de juros Ínorató!ios de 1g (un por cento) ao mês, oll,
quando fo! o caso, coblado judicialmente,

tivo
l ici

àlme

3
át

cLÁugmÀ DÉcrtaA rERcErRÀ - DÀ coÊ,eENgrção rrNÀt{cEÍRÀ:



Nos casos de eventuais atrasos de paganento nos termos deste instrunento, e desde que o Contlatado
não tenha concorlido de êIguma folma para o atraso, será êdmitidâ a compensaÇão financeira,
devida desde a data linite fixada pala o paganento até a data correspondênte ao efetivo pagamento
dâ palceIa. os encargos morâtórios devidos em razão do atrâso no pâganento se!ão calculados con
utilizaçãodaseguintefórnula:EM=NxvPxI,onde:EH=encalgosmoratóriosiN=númerode
dias entre a data plevista para o pagamento e a do efêtivo pagêmento; vP = vaLor da parceLa a
serpaga;eI=ÍndicedêcompensaÇãofinanceira,assimapurado:I=(TX+100)+365,sendoTX
= percentual do IPCA-IBGE actnnulado nos úLtimos doze neses ou, Da sua falta, um novo Índicê
adotado pelo Governo Eederal que o substitua, Na hipótese do refêlj-do lndice estabelêcido pala
a compensaçáo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa nais ser utj.lizado,
será adotado, em substituiçâo, o quê vier a ser determinàdo pela legislaÇão então em vigor.

ctÁusulÀ DÉcDÁ QuâRIÀ - Do FoRo:
Para dirimir âs questões decorlentes deste contrato, as p
Itabaiana.

tês e1êgem o Foro da Coma.rca dê

E, por estarem de plêno âcordo, foi lavrado o
asaj.nado pelas partês ê por duas testêmunhas.

p!e s ente cont êm 02(duâs) vias, o qual vai

Junho de 2021.
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ESTTDO DÀ PTBTÍBÀ
PREEITORA M'NICIPA! DE I,D.CEIBO
coMrssio PEBrantrNEt DE Ltcl'rÀçÃo

CONTTÀIo N" | 00109/2021-cPL

O fornecimêntô dêverá ser executâdo ligorosamente de
instrumento, p!oposta ap!esentada, especificaÇõe9
l-icitaçâo nodalidade Pregão Eletrônico nô 00
esses que ficam fazendo paltes integlantes dO
será leali.zado na fonna parcelada,

TERMO DE CONTFÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE

MOGEIRO E DENTEMED EOUIPÀMENTOS ODONTOIOGICOS ITDÀ, PÀF.{
EORNECIMENTO CONEORME DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUI.{ENTO NA FORMÀ

ÀBAIXO:

PeIo presente instrumento de contrato, de um Iado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
Presidente Joáo Pessoa, 4? - Centro - MogeÍ!o - PB, CNP,, no 0I . I 6 6 . 5 01 ,/ 0 0 0 1- 6 7 , neste ato
replesentada peLo Prefej,to Antonio José Perreira, Brâsileiro, Casado, Emplesario, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cina, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB, CPE n' 840,199.644-91,
Carteira de Identidade n' 3360118 ssPPA, dorâvante simplesmente CONTRÂTÀNTE, e do outlo lado
DENTEMED EOUIPÀ}'ENTOS ODONTOÍ,OGICOS ITDÀ - R ÀNTONIO GRÀVÀTÀ, 136 - BETANIÀ - BELO HORIZONTE -
MG, CNPJ n" 07 .897 .039/0001-00, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiran as partes
contratantes assina! o presente coDtrato, o quaf 9e rege!á pelas c]áusuLas e condiÇões seguj.ntesl

CLÁUSUIÀ PRIUETRÀ - DOS Iu!IDÀIGIÍ!OS:
Este contrato decorle da licitaÇáo tnodalidade PÍegão EIetrônico n" 00002/2021, procesgâda nos
terhos da Decreto Federàl 

^o 
1.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Fêderal no 70.024, de 20

de setelÍülo de 2019; e legislaçáo peltinente, consideradas as alteraçôes posterj.olea dâs
referidas norhas.

cLÁusurÀ srcolDà - Do oD,lÍro:
o presente contrato tem por objeto: CoNTRÀTAçÀO DE

ODONTOLÓGICO PARÀ ESTRUTUBÀçÃO E ÀDEOUAÇÃO DOS AMBIENT
PRIMÁRIÀ À SÀÚDE DESTE MUNICIPIO.

EMPRESA PARÀ AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE ÀSSISTÊNCIÀ ODONTOLÓGICA NÀ ÀTENÇÃO

2

acoldo con as condj.ções explessas neste
técnicas cor!e spondentes, processo de
e j.nstruções do Contratante, documentos
contrato, independente de t!ânscrição, e

g[ÀusurÀ r]RclrnÀ - m vN.oB I PR!Ços:
O valor total dêste contrôto, a base do preÇo p
E CINOUENTÀ REAIS ) .

o é de R§ 2.650,00 (DOIS MIL E sEIscENTos

cúusur,r eurRTÀ - Do Rt JusutGNEo:
os prêços contlatados são fixos e irleajustáveis no prazo de um ano.
Dêntro do prazo de vigênci.a do contlato e mediante solicitaÇão do contratado, os preços pode!ão
sofrer leajuste após o interregno de um ano, na mesna propo!Ção da variaçáo velificada no IPCÀ-
IBGE acumulado, tomando-ge por bâsê o mês de apregentação da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigaÇões iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidade.
Nos rêajustes subsequentes ao prirÍreiro, o interregno Ínlnimo de um ano será contado a partj,r dos
efeitos financeiros do úItj.no reajuste.
No caso de atraso ou náo divulgação do Índice de reajustamento, o Contratantê pagará ao contrâtado
a inpoltância caLculada pela última variaÇão conheci.da, liquidando a difelença colrespondente
tão logo sêja divulgado o índice definitivo, Fica o Contratado obrj.gêdo a apresentar memória de
cá-IcuLo referente ao rêajustanento de preços do valo! lenanescente, sempre que este oco!re!.
Nas aferiçõês finais, o Índice utj.lizado para reaju8te será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indicê estabêlecido para leajustanento venha a ser extinto ou de qualquer forna não possa
mais sêr utilizado, será adotado, en substituição, o que vj.er a ser determinado pela legiglação
então en vigor.
Na ausência dê prêvisão legal quanto ao lndice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, pala reajustamento do prêÇo do valor remanescente, por meio dê telmo aditivo'
o reajuste poderá ser Íealizado por apostilamento.

clÁUsul.À QUINIÀ - DÀ DOTÀÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotaÇão, congtante do orçamentg vj.gentel
Rêcursos Próprios do MunicÍpio de Mogeiroi rEI MUNICIPÀI 340/2020 PQRTARÍÀ GM/MS N' 3,39L/2020
02.o4o sEc MuNrcrpÀr o 2 o 4 o . 1 o . 12 2 . O O O 4 . 2 9 2 O MANUTENÇÃO DAS ÀTTVTDADES DA SECRETÀRrÀ DE SÀÚDE

3.3.90.39.00.00 001 ouTRos sERv. DE TERC. PESSOA JURÍD]CA 0 2 0 4 0 , 10 , 3 01 , 1 0 12 . 1 0 2 8 ÀQUrS. DE

EOUIPÀ},ÍENTO PAFÀ POSTOS DE SÀUDE 4.4.90.52.00.00 211 EOUIPÀMENTO E }'ÀTERIAI PERMANENTE

re9e
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02040.10.301.101.2.2037 MÀNUTENCÀO DAS ATMDADES DO pROGR.Ar.lÀ SÀUDE BUCÀIJ 0 2 0 4 0 . I 0 . 3 0 2 . 10 1 3 . 2 9 4 3
MÀNUTENCAO DÀS ATIVIDADES DO CEO 4.4.90.52,00.00 214 EOUÍPÀMENTO E MÀTERIAI PERMÀNENTE

cúusul.À sBrrÀ - Do PÀcDiENto:
O pagahento será efetuado na Tesouraria do contratante, mediante procesao regular, dâ geguinte
manêira: Pata ocolrer no prazo de tri.nta dias, contados do perÍodo de âdimplemento,

cLÁusúrÀ súrtlrÀ - Do pRrzo E DÂ vrcàrclr:
O plazo máximo dê entrega do objeto
hj.póteses previstas no A!t. 57, § 10,
da enissâo do Pedido de Conpra:
a - Entrega: 30 (trinta) dias.
A vigência do plesente contrato será
considerada da data de sua assinatula

ora contratado, que admite prorrogação nas condiÇôês ê
da ],ei 8,666/93, e6tá âbaixo indicado e será considerado

determj.nada: até o final do exercÍcio financeiro de 202f,

cúusur.À orrÀvt - Dàs oDRrcÀçõEs Do coNllRMtNtE:
a - Efetuar o pagarnento relativo ao fornecinento efetivamente lealizado, de acordo con as
respectivas cIáusuIês do presente cont!êto;
b - Proporcionar ao contratado todos os mêios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contrâtado gobre qualquer irlegularidade encontlada quantg à quâlidade de produto
fornecido, exelcendo a nôis ampla e completa fisÇalizaÇão, o que não exine o Contratado de suas
responsâbilidades contlatuais e legâis;
d - Designar lepresentantes com atribuiçÕes dê Gestor e Eiscal deste contrato, nos termos da
norma vigênte, egpeclalmente pala acompanhar e fiscalizar a sua execução. les pectivamente,
pernitida a contratação de telceiros para asgistência e sub6ldio de informaÇões pertinentes â
essas atribuiçôes.

cüiusurÀ lElrÀ - Dls cRrcÀçõls Do coNrRÀrrDo:
a - Executa! devidômente o fornecj.mento descrito na CIáusuIa corregpondente do presente contrato,
dentlo dos melhores parânetros de qualidade estabelecidos para o ramg de atividade relacionada
ao objeto contratuâI, com obselvância aos prazos estipuladosi
b - Responsab i Ii zar- se por todos os ônus e obrigaçôes concerDentes à legisfaçáo fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e conpromissos assumidos, a qualquer
titulo, pelante seus folnecedores ou terceiros em !azáo da execuÇão do objeto contlatado,
c - Manter preposto capacitado e idÔneo, acêito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
que o lepresente integralmente em todos os seus atosi
d - Pelmitir e facilitar a fiscàIizaÇão do Contratante devendo prestar os infolmes e
esclarêcimentos solicitados ;
e - Será responsáve1 pelos danos causadog diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contlato, não excluindo ou redu indo essa responsabilidade

fiscalização ou o acompanhamênto pêIo ólgão interessadg;
- Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou en palte,
conhecinento e a devida auto!ização expreasa do contratante;

oo eto deste instrumento, sem

- Manter, durante a vigência do contrato, etn conpatibil as obligaÇões assumi.das,

a
f
o
s
t
a
odas as condiÇões de habilitação e qualificaÇão exigj.das
presentàndo ao Contratanle os docunentos necessários, I

cLÁusur.À DÉcrlÂ - Dâ rI.rERÀÇio E Brgctsáo:
Este contrâto poderá ser alterado com a devida justificativ

ti-vo processo licitatólio,
licitado.

telalmente peLo contlatante
será rescindido, de pLenoou por acordo entle as paltes, ngs casos plevistos no À!t

direito, conforme o disposto nos Arts. 11 | 18 e ?9, todos da L .666/ 93
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condlçÕes contratuais, os acréscimos ou
supressões que ae fizeren nas compras, até o rêspectivo lj.mite fixado no Art. 65, S 1'da rei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou suprêssâo poderá exceder o.limite êstabelecido, saLvo as suplessões
lesultantes de acordo ceLebrado entre os contratantes,

CüíUSÚÍ.À DÉCIr.N PRD@IRÀ - DO RECEBII@NEO:
Executado o presente contrato e observadas as condiÇões de adimpLemento das obrlgaÇõêg pactuadas,
os procedimentos e plazos para lecebel o seu objeto pelo Contratante obedecerâo, conforme o
caso, às disposições dos Arts. '13 a 16, da Lei 8.666193.

cúusgI.À DÉclr,n gEGolTDÀ - DIs PINÀIIDIDES I

À recusa injLrsta em deixar de curnprir a6 obrigaçôes âssuÍnidas e pleceitos legais, sujeitará o
conclatado, garantida a prévia defesa, às sêguintes penalidades prêvistas nos Arts. 86 e 8?, dê
l,ei 8.666193: a - advertência; b - muLta de nora de 0,5t (zero vlrgula cinco por cento) apLicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execuÇão do objeto ora
contratadoi c - muLta de 10* (dêz por cento) sobre o valo! conEratado pela inexecuÇão total ou
parcial do contrato; d - s imultaDeamente , quâLquer das penalidades cabÍveis fundamentadas nâ
Lei 8.666/93 e na Lel L0.520/02.
sê o valor da multa ou indenizaÇâo devida não for recolhido no prâzo dê 15 dias após a conunicaçáo
ao Contratado, será autonaticamente descontado da primeira parcela do pagâmênto a que o
contratado viê! a fazer jus, âcrescido de juros nolatórios de 1g (un Po! cento) âo nês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

cLÁusglÀ DÉclla rERcErRÀ - DÂ codPlNsÀÇão rrNÀNclrRÂl
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Nos casos de eventuais atrasos dê pagahento noa têrmos deste instrumento, e desdê quê o Contrâtado
não tenha concorrido de algumâ foma pâra o atraso, sêrá admitida a compensaÇão financeira,
de\rida desde a data linite fi.xada parâ o pagamento até a data correspondente âo efetivo pagamênto
da parceLa. Os encargos Ínoratórios devidoa em razão do âtraso no pâganento se!áo calculadoE con
utilizâÇãodaseguintefórmuIa:EM=NxVPxIronde:EM=encalgosmoratóriosiN=númerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paganento; vp = vafor dà parcela a
se! paga; e I = Índice de compensaÇão financelra, assin apulado: I = (Tx + 100) + 365, sendo Tx
= percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze neses ou, na sua falta, um novo lndice
adotado pelo Governo Fedelal que o substitua. Na hipótese do referido lndice estabelecido para
a compensaÇão financeira venha a se! extj.nto ou de quafquer forrna náo possâ Ínais sêr utilizêdo,
se!á adotado, en substituição, o que vier a ser deternlnado pelâ legiglaÇáo entáo êm vigor,

cLÁusulÀ DÉcD4, OURTÀ - DO FORO:
Para diriÍnir as questões decorrentes deste contrato, â§
Itabaiana.

ltes elegem o Eoro da Comarca de

E, po! estarem de pleno acoldo, foi Iavrado o
assinado pelas paltes e poÍ duas têstênunhas.

TESTEMUNHAS
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24 de Junho de 2027.
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ESTÀDO DÀ PàRAIBÀ
PREFEÍÍI'RÀ I.ONÍCIPÀI DE I«)GEIRO

CoMISSãO PEaIANEITTE DE úICI!àÇãO

PêIo presente instrumento dê contrato, cie um lado Prêfêituta Municipal de Mogeiro - Àv.
Presidente João Pessoa, 47 - Centlo - Mogeiro - PB, CNp,l no 08,866.501/0001-67, nestê ato
replesentada pelo Plefeito Antonio .losé Ferreira, Brasi.Ieiro, Casado, Empresario, residente e
domj.ciliado na Sitio Pintado de Cina, 138 - Àrea Rural - uogeiro - pB, cpE n" 840,199.644-91,
Câltêira de Identidade n' 3360118 SSPPÀ, doravante sinplesmeote CONTRÀTÀNTE, e do outro lado
EMIGE MÀTERIAIS ODONTOLOG]COS ITDÀ - R ERE, 34 - PRÀDO - BEIO HORIZONTE - MG, CNPJ N6
71.505.564/0001-24, doravante simplesmente CoNTRÀTÀDO, decidj.ram as pârtes contratantes assinar
o prêsênte contlato, o qual se regerá pelas cIáusLllas e condições seguintes:

cI,iio§uLÀ mll@rRÀ - Dos EgllDÀr@NEos :

Este contrato dêcoÍrê da licitâÇão modalidade Pregão Elêtrônico ío 00002/2021, processada nos
termos da Decreto Eederal í" '7.892, dê 23 de Jâneiro de 201-3; Dêcrêto Eêderaf no 70.024t de 2A
de setêmbro dê 2019; e legislaÇão pertinente, considêradas as alterações posteriores das
referidas normas.

CLÁUSU!À SEGT'NDÀ - DO OBJTTO:
o prêsente contrato ten po, objêto: coNTRÂTAÇÃo DE EMPRESA PARÀ AoursrÇÃo DE EOUTPAMENToS
ODONTOIÓGTCO PÀBÀ ESTRUTUBÀÇÃO E ADEOUÀÇÁO DOS ÀMBÍENTES DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICÀ NÀ ÀTENÇÃO
PRIMÁRIÀ À SÀÚDE DESTE MUNICIPIO.

O folnecimento deverá Eer executado rigorosamente dê acordo com as condiçõês expressas neste
lnstrumênto, ploposta aprêsentêda, êspeciflcâÇóês técnicas correspondentes , processo de
licitação nodalidade Pregáo Eletrônico \o 0A002/2021 e instluções do Contratante, documentos
essês qlrê ficam fazêndo pârtes intêqlêntes do presentê coÂtrato, indêpêndente de transcriÇãoi e
será realizado na forma parcelada,

CLáUSUIÀ TERCEIRÀ - DO VAI,OR E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R§ 1.547,28 (UM MIL oUINHENTOS E
OUÀRENTÀ E SETE REA]S E VINTE E OITO CENTAVOS) .

cu(usulÀ ouàRrÀ - Do REÀJugÍ @Íro:
os preÇos contratados são fixos e ílreajustáveis no prazo de um ano.
Dentlo do prazo de vigência do contrato ê mediantê solicitação do contratado, os preços poderão
sofrer rêajustê após o interregno de um ano, nâ nêsma proporÇão da variação verificadâ no IPCA-
IBGE acumulado, tomando-sê por basê o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, exclusivamente
pâra as obligaçõês iniciadas e coocluídas após â ocorrência da anualidade,
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínino de um ano se!á contado a partir dos
efeitos financeilos do últiÍno rêajustê,
No câso dê atraso ou não divulgação do índicê dê reajustaneDto, o Contratante pagará ao contlatado
a inportância calculada pê]a úItina variaÇão coDhecida, liquidândo a difêrenÇa correspondente
tâo logo seja divulgado o índice definitivo. Eica o Contratado obrigado à aprêsêntar nemória de
cá1culo refêlênte ao reajustamento de preÇos do valor Íemanêscênte, aempre

CONÍRÀIO Nê : 00110,/2021-Cm

clÁusul.À ogINIÀ - DÂ DOIÀÇÀO:
Às dêspesâs colrerão por conta da seguintê
Recursos Próprios do Município de Mogeiro:

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CEIEBRÀM À PRXFEITORÀ MUNICIPAI DE
MOGEIRO E EMIGE MÀTERIÀIS ODONTOIOG]COS LTDA, PÀRÀ FORNECIMEN?O
CONEORME DISCRI},ÍINÀDO NESTE INSTRUMENTO NÀ EOR}44 ÀBAIXO:

e este ocorrer.
tê, o dêfinitivo,Nas afêriÇões finais, o índicê utllizado para reajuste será, obrigatori

caso o índicê êstabêlecido para reaj ustamento vênha a se! extint
mais ser utilizado, selá âdotâdo, em substituição, o que vie-r
entâo en vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto

lquer forÍna não possa
nado pela legislaÇáo

índicê
oficial, para reajustâmento do preço do valor remanêscente,
O reajustê podêrá ser realizadô por apostilamento.

êlege!âo novo
ermo aditivo,

dotaÇão, constante
],EI MUNICIPÀL 340/

to vigente:
RTARIÀ GMIMS N" 3.391./2020

02. 04o sEc MUNrcrPAr 02040.70.r22.0004. 2920 },ÍANUTENÇÃO DAS ÀTIVIDADES DÀ SECRETAR]À DE SAúDE

3.3.90.39.00.00 O01 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA ,iURrDrCÀ 0 2 0 4 0 . 10 . 3 01 . 10 12 . 10 2 8 ÀOUrS. DE

EOUIPAMENTO PARA POSTOS DE SAUDE 4.4.90.52.00.00 211 EOUIPAMENTO E MATERIAL PERMÀNENTE

o 2 o 4 o . 1o , 3 o 1 . 1o 12 . 2 o 3 ? MANUÍENCAO DAS ATTVTDÀDES DO PROGRÀMA SAoDE BUCÀI 0 2 0 4 0 , 10 . 3 0 2 . 10 13 . 2 9 4 3

MÀNUTENCÀO DÀS ÀTIVIDÀDES DO CEO 4.4.90.52.00.00 274 EOUIPA}'IENTO E MÀTERÍÀI PERMANENTE
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cu(usuÀ grxr,À - Do PÀcr}íErlEO:
O pagômento será efetuado na Tesouraria do Contratante,
nanei.ra: Pa!a ocorrer no ptazo de trinta dias, contados

medj-ante plocesso regular, da seguinte
do período de adinplemento.

crÁusurÀ !rÉ!!nq, - Do pRàzo E DÀ vtcÊNcrà:
o prazo máxj.mo de entrega do objeto ora contratado,
hipóteses previstas no Àrt. 57, s 1ó, da Le! 8.666/93,
da emissão do Pedido de compra:
a - Entrega: 30 (t.rinta) dlas.
À vigência do presente contrato será deterninada: até
considelada dâ data de sua assinatura.

que admite prorrogaÇão nas condições e
está abaixo indicado e selá considelado

o final do er{elcicio financêiro de 2021-,

cLÁusuÍ.À orElr - DÂs oanrcAçõEg Do coxrRÀrÀlrrE:
a - Efetuar o Pagàmento rêlativo ao folnecimento efetivamente realizado, de acordo com as
lespêctivas c1áusulàs do ptêsente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os neios Decêssálios pala o fiê1 fornecinento contratado;
c - Notificar o Contlatado sobre qualquer ilrêgularidade encontrada quanto à qualidâde de ploduto
fornecido, exercendo a mais ampla e compl-êta fiscalização, o quê não exime o Contratado de suâs
responsabilidades contratuais e .l-egais;
d - Designar lepresentantes com atribuiÇões de Gestor e Eiscal dêste contrato, nos têrmos da
nolma vigênte, espêciâliênte para aconpânhal e fiscalizar a sua êxecuÇão. re spectivamên te ,

Permitida â contratação de terceiÍos pâta assistência e subsldj.o dê informaÇões peltinentês a
essas atribuições.

cúusu.À Noln, - Drs oBRrcAçõEs Do coNrRÀrrDo:
a - Executâ.r devidamente o fornecimento descrito na Cláusu.La colrespondente do presente contrato,
dent-ro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o rano dê atividade relacionada
ao objeto contratual, com observâncj.a aos prazos estipul.ados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações coDcernentes à legislôção fiscâI, civi1,
tributária e tlabalhista, bem como po! todas as despesas e compromissos assunidos, a quaLque!
tltulo, pêrânte sêus fornecêdorês ou têlceiros em razão da execuçáo do objeto contratado,
c - Mante! preposto capacitado e i.dôneo, aceito pelo contratante, quaodo da execuÇáo do contrato,
quê o lepresenEe inEegralmênte eÍn todos os sêus atog;
d - Permitir e facilita! a fiscalização do Contratante devendo plestâr os informes e
êscIarêciÍnentos solicitados;
e - Sêrá rêsponsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a tercei.ros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contÍato, náo excluindo ou rêduziDdo essa responsabilidade
ê fiscâIizaçâo ou o acompanhanento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecinento e a devidâ âutorizaÇão êxprêssa do contratantei
g - Mânter, durante a vigência do contrato, em compatibilidâde com as obrigâçôes assumidas,
todas as condiçôes de habilitaÇão e qualificação exj-gidas no respectivo processo licitatólio,
apresêntando ao Contlatalte os documentos nêcessários, semple que solicitado,

cLáUsgI.À DÉcDÔ - DÀ ÀI,rlRÀÇÃo ! RlscIgàO:
Este contrato poderá ser altelado com a devida justificativa, unilateralmente pelo cont.ratante
ou por acordo entre as partes, nos casos prêvistos no Art, 65 e será reEcindido, dê pleno
direito, conforme o disposto nos Àrts. 1'lt '78 e 79, todos da Í,ei 8'666,/93.
O Contratâdo fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuaj.s, os ac!éscimos ou
sup!êssõês que se fizerem nas complas, até o respectivo limj.te fixado n Art. 65, S 1" da Lei

o, salvo as supressóês8.666/93. Nênhurn acréscimo ou suprêssão poderá exceder o lünite êstabêIêc
resultantes de acoldo celebrado entre os contratantes.

CLíUSuIÀ DÉCD{T PBIT'EIRÀ - DO NECEBD'ETÍTO:
Executado o presente contrato e obgervadas as condiçôes de ad
os procedinêntos e plazos pâra leceber o seu objeto pelo
caso, às disposiÇões dos Àrts. 73 a 16, dâ ],ei 8.666,/93.

das obrigaÇôes pactuadas,
e obedeceráo, conforme o

eceito
cLÁt,suLÀ DÉcDa, STGorDÀ - DÀ,s PENA.TJIDÀDEA:

À lecusa injusta em deixar de cumprir as obrigâções assunidas
Contratado, garantidâ a prévia defesa, às seguintes penalidade evistas

s legais, sujej.tará o
nos Arts. 86 e 87, da

Leí 8.666/g3t a - âdvertência: b - rnulta de mora de 0,59 (zero vÍlgu1a cinco Por cento) aplicada
sobre o valor do contlato por dia de atraso na entlega, no inlcio ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - nultâ de 10* (dez por cento) soble o valor contlatado PeIa inexecuÇâo total ou
parcial do contrato; d - sirultaneamen te , qualquer das penalidades cablveis fundamêntâdas na
LeiL 8.666/93 e na Lei 10.520/02,
Se o valor da nulta ou indenizàÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após â coÍnunicação
ao Contratado, seÍá automaticamente descontado da primeira palcela do pagamento a que o

contlatado vie! a fâzer ju6, acrescido de juros moratórios dê 1E (uln por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

cLÁusul À DÉcDa rrRclIRÀ - DÀ ccr@EtrsÀção tD{eNcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos tennos deste instrumento, e desde que o Contrâtâdo
não tenba concorrido de aLguma forma pala o atrâso, será adnitida a compênsaÇâo financeila,
devidâ desde a data limite fixada para o pagamênto até a data colrespondente ao-efêtivo pagamento

TARCLANE
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da pàrcê14. Os enca1906 noratórios devidos êm razáo do atlaso no pagamento serão calculados com
utilizâçãodêseguintefórmula:EM=NtVPxI,onde:EM=encalgosmolatórios;N=númerode
dias entre a data plevista para o pagâmento ê a do efetivo paganento; VP = val.o! da parcela a
serpaga;eI=índicedeconpensaÇãofj.nanceira,assiBapurado:I=(TX+100)+365,sendoTX
= pelcentual do IPCA-IBGE acumulâdo nOS últinog doze meses ou, na sua falta, um novo lndice
adotâdo pelo Governo Eedê.ral que o substitua. Na hipóte9e do referido índi.ce estabelecido para
a compensação financeira venha a ser extinto ou de qual-quer forma não possa mais se.r utilizado,
será adotado, em substituiÇáo, o que vier a ser determinado pela legislaÇão então em vigor.

cúosurÀ DÉcna, e@Rrr - Do FoRo:
Para dirj.nir as questões decorrentes deste contrato, as partes
Itabãiana.

elegem o Folo da Comarca de

E, por estaren de pleno acoldo, foi lavrado
assinado pelas partes e por duas testemunhês.

TESTEMUNHAS

op r uas) vias, o qual va1

deü de 202L.

oa 56s 8í ç-11 o
4 99.644-91

PELO CONTRÀTÀDO
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ISIÀDO DÀ
PRIIIIIUBÀ M'NÍCIDà.L DI IÕGEIRO
coürrgslo prRlanrEN:fr Dt r.rcrrÀÇÃo

CONIRÀIO No : 00111,/2021-CDL

TERMO DE CONTBÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREEEITURA MUNICIPAL DE
MOGEIRO E EOUIPÀSÀUDE PRODUTOS PARÀ SÀUDE LTDA., PARÀ FORNECIMENTO
CONEORI4E DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUI,'ENTO NA EORUÀ ÀBÀIXO:

Pelo prêsentê instrunento dê contrato, de um lado prefeitura Municipat de Mogei!o - Av.
Presidênte .Toão Pessoa, 47 - centlo - Mogeiro - PB, CNP,, Do 0I . I 6 6 , 5 O 1 / O O 01- 6 ? , neste ato
representada pelo Prefeito ltntonio .TOsé Eêrreira, Brasileiro, Câsado, Emplesàrio, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cina, 138 - Area Rulal - Mggeiro - PB, Cpp no 840.199.644-91,
Carteila de Identidade n' 3360118 SSPPA, doravante sinpLesnente CONTRATÀNTE, e do outlo lado
EOUIPASAUDE PR9DUTOS PÀRÀ SÀUDE ITDA. - AV EELICIANO BÀTISTÀ DE AMORIM, 1116 - JUÀ . GUÀRÀBIM
- PB, CNPJ no 3 4 . I3 6 . I I 3 / 0 0 01- 0 0 , do!êvêntê siÍnpfesmente CONTRÀTADO, decidiran as paltes
contratantes assinar o presênte contrato, o qual sê regerá pêtas cláusulas e coDdiÇões sêguintes:

CLÁUSUIÀ PRIUEIRÀ - DOS ToNDÀuENTog:
Este contrato decorle da licitâÇão nodalidade Prêgão Eletrônico no 00002/2021, processada nos
têÍrnos da Decreto Eederal no '7,892, de 23 de Janêiro de 2013; Decreto Pedelal no 70.024, de 20
de Setembro de 2079, e lêgislâÇão pertinente, consideladas âs alteràÇões posterj.ores das
referidas normas.

CLÀUSSIÀ SEGOIDÀ - DO OBi'E!O:
O presente contlato tem por objeto: CONTR,ATÀÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ ÀOUISIÇÃO DE EOUIPAMENTOS
ODONTOIÓGICO PARÂ ESTRUTURÂÇÁO E ADEOUAÇÁO DOS ÂMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTO],ÓGICÀ NÀ ÀTENÇÃO
PRIMÁRIÀ À SÀÚDE DESTE MUNICTPIO.

O fornecinento deeerá ser executado rigorosameote de
instrumento, p!opostà apresentada, especificações
IicitaÇão modalidade Plegão E]etrônico n" 00002/2027
esses que ficam fazendo paltes integrantes do plesente
será realizado na forma parcelada.

acoldo com as condições expressâs neste
lécnicas correspondentes , p oces50 de
e instruÇões do Contra n te, docunentos
contrato, independent nscriÇão; e

crÁost tÀ rrRcErRÂ - Do vÀIoR E pREÇolt:
O valor total deste contrato, a base do
REÀIS) .

preço proposto, é de R§ 23.000,00 ( TRÊS MI].

crÁggurÀ oqRrÀ - Do RrNUltrtt@NTo:
Os preços contratados são fixos e irleajustáveis no prazo de um ang,
Dentro do prazo de vigêncj.a do contratg e mediante solj.citaÇão da Contratado, gs preços poderão
sofreÍ reajustê âpós o interregno de um êno, na mesma ploporÇão da valiação verificadà no IPcA-
IBGE acumuLado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, excfusivameDte
para âs obligações iniciadas e concluldàs após a acorrência da anualidade.
Nos leajustes subsequentes ao primeiro, o interrêgno mlnimo dê un ano será contado a pârtir dos
êfêitos financeiros do ú.ltimo leajuste,
No caso de atraso ou não divulgaÇão do lndice dê reajustamento, o contratante pagará ao contratado
a importância calculada pela última variaçáo conhecida, Iiquidândo a diferenÇa correspondêdte
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Eica o Contlatado obrigado a apresenta! nemória de
cáIculo referente ao reajustamento de preÇos do valor Íemanescente, serhpre que este ocorrer.
Nas afeliçôes finais, o lndice utilj.zado pàra reajuste será, obrigator iahente , o definitivo.
caso o lndj.ce estabelecj.do para reajustanento venha a ser extinto ou de quâlquer formà nâo possa
mais ser utilizado, se!á adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pê14 legislaÇão
entáo en vigor.
Na ausência de previsâo Legâl quanto âo índicê substituto, as p.lrtes elegerão novo índice
ofici.al, para reajustanento do preÇo do valor !ênanescente, por meio de termo aditivo.
o leajuste poderá ser realizâdo por apostilamênto.

cLÁusul À ogr}lr,a - DÂ DorrÇio:
Às dêspesas colre!ão por centa da seguinte dotação, constante do orçanento vigente:
Recursos Próprios do MunicÍpj.o de Mogeiro: IEI MUNICIPAI 340/2020 PORTÀRIÀ GM/MS N' 3,397/2020
02.o4o sEc MuNrcrpÀr o2o4o.Lo.t22.ooo4.2920 MANUTENÇÃO DÀS ATMDADES DÀ SECRETARTÀ DE SÀÚDE

3.3.90.39.00.00 001 ouTRos sERv. DE TERC. PESSOÀ JURÍDrCÀ 02040.10.301.1012.1028 ÀOUrS. DE

EOUIPAI'TENTO PAnÂ POSTOS DE SAUDE 4.4.90.52.00.00 211 EOUIPÀMENTo E MATERIAI PERI'ÍÃNENTE

02040.10.301.1012.2037 MÀNUTENCAO DAS ÀTrVrDÀDES DO PROGRÃ}..ÍÀ SAUDE BUCAL 0 2 0 4 0 . 10 . 3 0 2 . 10 13 . 2 9 4 3

MÀNUTENCAO DÀS ATIVIDÀDES DO CEO 4.4.90.52,00.00 274 EOUIPÀ}'IENTO E MÀTERIÀL PERI'{ANENTE



cuígsul.À sErrÀ - Do PÀcÀlrENEo:
O pagamento 5êrá efetuado na Tesou!aria do contratante, mediante plocesao regular, da seguinte
tnaneira: Pala ocolrer no prazo de trlnta dias, contados do perlodo de adinplemento.

cúusur,À sÉrDa - Do pRÀro E DÀ vrcÊlrcrÀ:
O prazo máxiÍÍo de entrega do objêto ora contratado,
hipóteses previstas no Àrt, 57, § 1', da Lei 8.666/93,
da emissão do Pedido de Comprâ:
a - Entrega: 30 (trinta) dias.
A vigência do prêsênte contlato será determiDada: até
consi.derada da data de sua assinatura.

que adrite prorlogaÇão nas condições e
está abaixo indicado e será considerado

g final do exeÍclcio financeiro de 202L,

cLÁusqÀ orrÀvÀ - Drs @R:cÂçõtg Do corÍlRÀràlrrE:
a - Efetuar o paganento !eIatj.vo ao folnecimênto efêtivanente leaLizado, de âco.rdo com as
respêctivas cláusulàs do presente contrato;
b - Proporciona! ao Contratado todos os meios necessários para o fiel folnecimento contratado;
c - Notificar o ConCratado sobre qualquer irlegularidade encontradà quanto à qualj.dade de produto
fornecido, exelcendo a mais ampla ê conpleta fiscalizaçáo, o que não exime o Contrâtado de suas
responsabilidadês contratuais e legais i
d - Desj.gna! leplesentantes com atribuiçõês de Gestor e Eiscal deste contrato, nos termos dà
norna vigente, especialnênte para acompanhar e fiscalizar a sua execução. res pêcti vamente,
permitida a contlatação dê telceiros para âssistência e subsldio de informações pertinentes a
essas atlibuições.

cúusurÀ Noln - Dàs oBRrcÀÇóEs Do coNrRÀrÀDo:
a - Executar devidamente o fornecirênto descrito na cIáusuIa correspondente do p!êsentê contrâto,
dentro dos melhores paÍâmetroa de qualidade estabe.lêcidos parâ o ramo de atividade relacionada
ao objeto contlatual, con observância aos plazos estipulados,
b - Responsabi Ii zar- se po! todos os ônus e obrigações concelnentes à Iegislação fiscal, civil,
tlibutália e tlabalhj.sta, ben cono por todas as despesas e complonissos assumidos, a quaLquer
tÍtuIo, perante seus fornêcedores ou terceiras em razão da er{ecução do objeto contratado;
c - Mante! pÍeposto capacitado e idôneo, aceito pelo contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permiti! ê facilita! a fiscalizaÇáo do Contratante devendo prestâr oa informês e
esclarecimentos solicitàdos;
e - Será responsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, dêcolrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabiLidade

fiscalizaÇão ou o acompànhâmento pelo órgão intelessado;
- Não cede!, tlansferir ou gubcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrume
conhecinento e a devida autorização exprêssa do Contratante;
- Manter, du!ênte a vigência do contrato, êÍn compatibil.idadê com as obligâÇõ s idas,

todâs as condições de habilitaÇão e qualificação exigidas no respectivo process
aplesentando ao Contlatônte os documentos necessários, gernpÍe que solicitado.

tório,

cr.ÁqsgrÀ oÉcna. - D rllEarçio r nrsctsio:
Este contrato poderá ser alterado com a devida j ustificativa, unilateraLnente pelo atante
ou pgr acoldo entre as partes/ nos casos plevistos no Art. 65 e será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Àrts. 11 ,'lg e 79, todos da Lêi 8.666,/93.
O contratado ficê obrigado a aceitâr, nas mesmas condiÇões contratuais, os acrésciÍnos ou
suplessões que se fizelen nas complas, até o lespectivo linite fixado no Àrt. 65, § 1" da Lei
8.666/93. Nenhum acÍégcimo ou supressão poderá exceder o limite êstabelecido, salvo as suplessóes
resultantes de acordo ce-Iebrado entre os çontratantes.

ct ÁusuIÀ DÉcD.q Ee,DcrRÀ - Do REcEEtx!trmo:
Executado o preaentê contlêto e obsêrvadas as condiÇões dê adimplemento das obligações pacEuadas,
os procedinentos e prazos para leceber o seu objeto pêIo Contratânte obedecerão, confolme o
caso, às disposiçôes dos Àrts. 13 a 76, dâ ],ei 8.666,/93.

crÁusur.l DÉcDa sE@!DÀ - DÀs pnÍÀr,rDÀDts :

A recusa j.njusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contrâtâdo, garantida a prévia dêfesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. B6 e 87, da
Lei 8.666/93r a - advertêncià; b - multa de mora dê 0,58 (zero vílgula cinco por cento) àplicada
soble o valo! do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execução do objeto oÍa
contratado; c - multa de 10t (dez po! cento) sobre o valor contratado pe1â inexêcuçâo total ou
parcial do contratoi d - simultaneômente, qualquer das penalj.dades cabíveis fundamentaclas na
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
se o valor da multa ou indenizaçâo dêvida náo far recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação
ao contratado, se!á automâticanente descontado da primeira parcela do pâganento a que o
contratado vier a faze! jus, aclescido de jutos moratórios de 18 (um por cênto) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

cúusur,À DÉcItíÀ rrRcErBÀ - DÀ co/PEÀÍsÀçio FrlqNcEtRÀ:
Nos casos de eventuais atrasog de pagamento nos teÍmos deste instrumento, e desde que o contratado
não tenha concorrj.do de alguma foÊna para o atraso, será adnitida a cornpensação financeira,
devida desdê a data limite fixadâ parâ o pagamento até a dala corlespondênte ao efetivo Pagânênto

a
f
o
g

o, sem



da parcela. Os encargos molatórios devidos em razào do atrêso no paganento serão calculados com
utilizaÇáodaseguintefórÍnulâ:EM=NrVPxI,onde:EM=encargosnoratólios;N=númerode
dias entle a dôta prevista pêla o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valor da palceIê a
ser pagai e I = índice de compênsaÇão financei!à, assim apulado: I = (TX = 100) + 365, sendo TX
= pelcentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos ú.Itimos doze neses ou, na sua fâ1ta, um novo lndice
adotado pelo Governo Eedelal que o substitua. Na hi.pótese do referido índice estabelecido para
a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possà mais ser utifizado,
será adotado, en substituj-Ção, o que vier a ser determinado pela legislaÇão então em vigor,

cu(usgÍ.À DÉcÍuÀ eBRrÀ - Do RoRo i
Para dirini! as questóês decorrêntes deste coDtrato, as p
Itabaiana.

tês elegêÍn o Eoro da Comarca de

E, po! estaren de pleno acordo, foi ]avrado
assinado peIâs partes e por duas têstenunhas.

TESTEMUNHÀS

o presen em 02 (du ) viãs, o qual val

PBt 24 de ,funho de 2021.

oa(. ,í& s??-fr

tho tn | .8ill 'n Lí
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EsTÀDO DÀ PIRAÍBÀ
Pn TZIroRÀ EI{ICÍPÀI, DE IO@IRO
coírssÃo Plau lrBrrz DE r,rcltÀçío

coNIBÀÍo Nô : 00112/2021-cPl

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREEEITURÃ MUNÍCIPÀL DE
MOGEIRO E J. RÍBEIRO COT.ÍERC]O ÃTACADISTÀ LTDÀ, PA.BÀ FORNECIMENTO
CONEORME DISCRÍMINADO NESTE INSTRT]II,ÍENTO NA FORMA ABAIXO:

PeLo presente instrunento de cantlato, de um lado PÍefeitura MunicipaL dê Mogeiro - Av,
Presidente ,João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ nô 0L866.501/0001-67, neste ato
lepresentada pelo Prefeito ÀDtonio José Ferreila, Brasilêiro, Casado, Empresalio, residentê e
doniciliado na Sitj.o Pintadq de Cima, 138 - Alea Rural - Mogeiro - PB, CPE n" 840.799.644-97,
Carteira de Identidade n' 3360119 SSPPA, doravante simplesmente CONTRÀTÀNTE, e do outro Iado J.
R]BEIRO COMERC]O ÀTACADISTA LTDA - R PÀUIO BRUGIN, 251 - JARDIM BEIA SUICÀ - CÀMBE - PR, CNPJ
no 84.9'72.926/0001-39, doravante sirhplesmente CoNrRÀTÀDO, decidiran as partes cont!atantes
âssinar o plesentê contrato, o qual se rêge!á pelas cIáusulas e condiçóes seguintes:

CT.íUSUIÀ PRITGIRÀ - DOs 
'SNDI!@ÍEC)s 

:

Estê contrato decorrê dê .licitâÇâo modalidade Plegáo Eletrônico no 00002/2021, procêssada nos
ternos da Decreto Federal D" 7,892, de 23 de ,faneilg de 2013i Decreto Eede.aL no 70.024, de 20
de Setemblo de 2019, e leqj.sIaçâo pertinente, consideradas as afte!ações poste!ioles das
refêridas normas.

cúusul À arctnDÀ - Do oBJlro:
o prêsentê contrato tem po! objeto: coNTFÀTÀÇÃo DE EMPRESA PÀRÀ AOUISIÇÃo DE EoUIPÀMENTOS
ODONTOIÓGICO PÀRÀ ESTRUTURÀÇÃO E ADEOUÀÇÁO DOS A},ÍBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOIÓGICA NA ATENçÁO
PRIMÁRIÀ À SÀÚDE DESTE MUNIC]PIO.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiçôes expleasas neste
instrumento, proposta aprêsentada, especificações técnicas corre spondentes , p.ocesso de
licitaÇão modalidade Pregão Eletrônico no 00002/2021. e instluções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo pârtes intêglantes do presente contrato, independente de transcriÇão; ê
será reaLizado na forna parcelada.

cLÁugul À ÍERCEÍR.À - DO lrâroR E PR!çOs:
O va]or total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de R§ 43,350,00 (OUARENTA E TRÊs MI!
E TREZENTOS E CINOUENTÀ REÀIS).

cúUgulÀ 9UTRIÀ - Do R!À,USTà}íENEO I

os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo dê um ano.
Dentro do prazo de vlgência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos poderáo
sofler reajuste após o interregno dê um ano, na mesma proporçáo da vatiaÇão velificada no fPCA-
IBGE acumulado, toÍnando-se por base o nês de aprêsentação da respectiva proposta, exclusivamente
para as obligações iniciadas e concluidas após a ocorrência dâ anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno tnlnimo de r]m ano será contado a parti! dos
efeitos financêiros do úItimo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de rêâjugtamento, o Contratante pagará ao Contratado
a impoltâncÍa calculada pêIâ ú1tima vâriação conhecida, liquidando â diferênçâ colrespondente
tão 1o9o seja divulgado o índice definitivo, Eica o contratado obligado a apresentâr memólia de
cá]cuIo referentê âo leajustamento de preços do valor renanêscente, sêmprê que este ocorrer,
Nas afêrições finais, o índice utilizado para leajuste será, obri gatoriamentê, o definitivo'
Caso o Índice estabelecido para reajustamenlo venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais se! utilizado, será adotado, em substituiÇáo, o quê viêt a ser determinado pela legislaÇão
então êm vigor.
Na ausência de previsão IêgâI quanto ao lndice subgtituto, as paltes elegerão novo Índice
oficial, para reajustamento do pleço do valor remânescente, Por meio de terno aditivo.
O reajuste poderá se! realizado por apostilanento.

cúusur,À eurNEÀ - DÀ DorÀçÃo:
As despesas correrão po! conta da seguinte dotaÇão, constante do o!Çamento vigênte:
Reculsos P!óprj.os do Município de Mogeiro: IEI MUNIcIPAI 340/2020 PoRTÀRIA GM/MS N' 3.397/2020
02.o4o sEc MUNrcrpAÍ,02040.10.122.0004.2920 MANUTENÇÁO DÀS ÀrrVrDÀDES DÀ SECRETARÍA DE SAÚDE

3.3.90.39.00.00 001 ouTRos SERV. DE TERC. PESSOA JURTDTCÀ 0 2 0 4 0 . 10 . 3 0 1 . 1 0 12 . 10 2 I AOUTS. DE

EOUIPÀMENTO PÀRÀ POSTOS DE SÀUDE 4.4.90,52.00.00 211 EOUIPÀMENTO E MÀTERIAI PER},ÍÀNENTE

0 2 0 4 0 , 10 . 3 0 1 . 10 12 . 2 0 3 ? MÀNUTENCÀO DAS ÀTrVlDÀDES DO PROGRÀMÀ SAUDE BUCÀL 0 2 0 4 0 . 10 . 3 0 2 . 10 1 3 . 2 9 4 3

MANUTENCAO DAS ATIVIDÀDES DO CEO 4.4.90.52.00.00 214 EOUIPÀ}IENTO E MÀTERIÀI, PER},!ÀNENTE

JOAO RIBEIRO DE tusinado de_forÍna dlgltâl poÍJoAo
- RIBEIRO DE SOUZA:36242500919

5OU24236242500949 Dados;2021.06.2414:40:38,03,00,
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CIÁUS(,IÀ SE'TTÀ - DO PAGITGNEO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante plocesso regular,
manei.ra: Para ocorre! no prazo de tlj.nta dias, contàdos do perlodo de adimplenento.

da seguinte

cLT(UsuI,À gÉTDa - Do PRIzo E DÀ vIGàIcIÀ:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado,
hipóteses previatas no Art. 57, § 1., da Le! 8.666/93,
da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: 30 (trj.nta) diês.
A vigência do presente contlato será dete.rminada: até
considêrada da data de sua assi-natura,

que admite prorrogação nas condiçõea ê
está abâixo indi.cado e será considelado

o final do exelclcio financeiro de 2021,

cx.ÁugulÀ orrÀvÀ - Drs oERrcAçõEs Do coNlR rrrÍlE:
a - Efetuar o pagamento rêlaLivo ao fornecimento efêtivamente reàIizado, de acoldo con às
respectivas cláusülas do presente cont!âtoi
b _ Proporcionar ao Contratado todos os mej.os necessários pala o fiel fornecimênto contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualque! irlegularidade encontrada quanto à gualidade de produto
fornecido, exercendo a mais àmpIa e conpleta fiscaLização, o que não exirhe o Contratado de suâs
responsabilidades contlatuais e legais,
d - Designar representantes com atribuj.ções de Gestar e fiscal deste contrato, nos termos da
norrna vigênte, eEpeciaLnente pa!a acompanha! e fiscafizar a sua execuçáo. rê spêct ivamênte ,
pernitida a contlataçâo de têlcêiros para assistência e subsldio de informaÇões pertinentes a
essâs atribuiÇões.

cLríusrrrÀ NoNa - Dra oBRÍcÂçõE3 Do coNTRruDo:
a - Executar devidamente o fornecimento degcrito na CIáusuIa correspondente do presente contrato,
dentlo dos nêlhores parâmetros dê qualidade estabelêcidos palâ o ramo de atividade !elacionada
ao objêto contlâtual, com observância aos prazos estipuladosi
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concêlnêntes à legislação fiscal, c.ivi1,
tributária ê trabalhista, bêm como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
tltulo, pêrantê seus fornêcêdorês au telceiros em Íazão dâ exêcuÇão do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quândo da execução do contlato,
que o represente i.ntegralnente em todos os seus atos;
d - Pêrmitir e facilitar a fiscâ1izaÇão do contratênte devendo prêstal os inforÍnes e
esclarecimêntos solicitados;
e - Se!á responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a telceilos, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaçãg ou o acompanhàmento pelo órgâo interessado,
f - Náo ceder, transferir ou subcont.atar, no todo ou em pârte, o objeto deste instrumeDto, sem
o conhecimento e a devida autolizaçâo expressa do Contratante;
g - Mante!, dulante a vigência do contrato, em compatibilidâde com as obrigaÇõês âsslrmidas,
todas as condiçôes de habilitação e qualifj.cação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documêntos necessários, senpre que solj.citado.

cu(usul.À DÉcDa, - DÀ Â,.rrRÂÇÀo E nrscrsÃo:
Este contlato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralnente pelo Contratante
ou por acordo entre as pàltes, nos casos previstos no À!t. 65 e será rescindido, de pleno
di!êito, conformê o disposto nos Alts, 1'7, '78 e 79, todos da lei 8.666,/93,
O Contratado fica obrigado a aceitâ.r, nas mesmôs coodições contlatuais, os acréscimos ou
suprêssões que se fizerem nas compras, até o respectivo linite fixado no A!t, 65, S 1'da Í,ei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressáo podelá êxcêdêr o lirnite êstâbelecido, salvo as supressôes
resultantes de acordo ceLebrado entre oa contratântes.

CLÀUSULÀ DECIIA PRTUEINA - DO RECIBIUENTO:
Executàdo o presente contrato e observadas as condições dê adimplemento das obrigações a tuadas,
os procedimentos e prazos para recebêr o seu objeto pelo Contratante obedecerão,
caso, às disposições dos Arts. '73 a 76, da lei 8,666193.

cúusur,À DÉclla sEcgtoÀ - DÀs pElGr.rDàDEs:
A recusa injusta eÍn deixar dê cumprir as obrj.gações assumidas e preceitos legais,

folme o

eitará o
Contratado, garantida a p!évia deÍesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 97, da
Lei 8.666/93: a - advertência, b - multa de mora de 0,58 (zero ví!9u1ê cj.nco por cento) apli.cada
sobrê o valo! do contrato po! dia de atraso na entrêgâ, no inlcio ou na execução do objeto orê
contratadoi c - multa de 10t (dez poÍ cento) sobre o valor contlatado pela inexecuÇão total ou
paEcial do contlato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cablveis fundamentadas na
Le! 8.666/93 e na Lei L0.520/02.
se o valo! da multa ou indenização devidâ não for !ecolhido no prazg de 15 dias após a comunicaÇão
ao contratado, será automêticamênte descontado da primeira parcela do pagamento a qüe o
cont!êtado vier a fazer jus, acrescido dê julos noratórios de 1g (uÍlt por cênto) âo mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

cúÁusul À DÉcDa rrRclrRr - DA co@lNsÀção FrlqNcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos telmos deste instrumento, e desde que o contratado
não tenha concorlido de alguma forma parâ o at!âso, será adnltida a compensaçáo finâncêira,
devida desde a da!ô limite fixada para o pagamento até a data correspondentê ao efetj-vo pagamento

JoAo RIBEIRO DE ^ss'nadod€roina 
dreh'rPo'
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da palcefa. Os encargos moratórios devidos em razáo do atraao no pagamento serâo calculados com
utilizaçãodaseguintefórmula:EM=NtVPxI,onde:EM=encalgosmoratóriosiN=númerode
dias êntre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valor da parcela a
se! paga; e Í = Índice de compensação financeira, às9im apuràdo: I = (TX + 100) + 365, sendo TX
= pelcêntual do IPCA-IBGE acumuLado nos últimos doze meses ou, na sua fôIta, um novo lndice
adotado pelo Governo Fecleràl quê o substitua. Nâ hipótese do rêferido índicê eatabêIecido para
a conpensaÇão fj.nancei!a venha a ser extinto ou de qualquer forna não poEsa rnais se! utilizado,
se!á adotado, en substituiÇão, o quê viêr a se! dêterminado pela legislação então em vigor,

cúusuÍÀ DÉcruA errÀREÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questões dêcorrentês deste
Itabàiana,

E, por estaren de pleno acordo, foi lavrâdo
assinado pêlês pâ!!es e por duas testenunhas

TESTEUUNHAS

contrato, as partes elegem o Folo da Comarca de

o 2 (duas) vias o qual vai

de Junho de 202L.

oet sa? iíí.r?
1
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r§rÀDo DÀ PrniÀÍEÀ
PRllllruRtr !@xIcIDrI; DE IO@IRO
ccraxgslo plRroNlNrE DE r/rcrrrção

COtÍlRrIo No: 0011{/2021-CDL

TER].'O DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CEIEBRAM A PREFEÍ?UM MUNÍCIPAL DE
MOGEIRO E QUICKBUM E_COMMERCE . EIREI], PÀRÀ FORNECIMENTO CONFORHE
DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NA FOR!,ÍA AB.AIXO:

Pelo presênte instrumênto de contrato, de um lado prefei.tura Municipal de Mogeiro - Av.
Plesidente João Pêssoa, 47 - Centro - Mogeiro - pB, CNPJ no 08,866.50I/OOO1-6?, neste ato
representada peLo P!êfeito Àntonio José Eerleira, Brasireiro, cêsado, Emplesalio, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de CiÍna, 139 - Area Rural - Mogeiro - pB, CpE no 940.199.644-91,
carteira de Idêntidade n' 3360118 ssPPA, doravante sirnplesrnentê CoNTFÀTÀNTE, e do outro lado
ourcKBUM E-COMMERCE - EÍRELr - R GA-RRÍNCIIA-DO-MÀTO-GROSSO, 440 - ,rARDlM vArE DÀS PBROBAS -
ÀRÀPONGAS - PR, CNPJ n' 30.323.676/0001-64, dorâvante simplêsmente CONTRÀTÀDO, decidilan as
paltes contratantes aasinar o presente contlato, o qual se regerá pelas c1áusulas e condições
seguintes:

cúusuLÀ pRrrGrRà - Dog FUNDàt@r'log:
Este contlato decorle da licitaÇão modalidâde Pregáo Elet!ônico Ao 00002/2021, ptocessada nos
tertnos da Decreto Federaf \o 1.892, de 23 de.Ianeiro de 2013; Decreto Eederaf no L0.024, de 20
de Setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alteraÇões posteriores das
referidas nolmas.

ctÁugulÀ grc{nDÀ - Do oBitrEo:
o presentê contrato ten por objeto: coNTBÀTÀÇÃo DE EMPRESÀ PARÀ AOUISTÇÃO DE EOUIPAMENToS
ODONTOTÓGICO PAFÀ ESTRUTURÀçÃO E ÀDEOUÀÇÃO DOS AMBIENTES DE AssIsTÊNcÍA oDoNToLÓGIcA NÀ ATENÇÃo
PRIMÁRIA À SAÚDE DESTE MUNICIPIo.

O folnecimento dêvêrá ser executado rj.gorosamente de acordo com as condições explessas negte
instrunento, p!oposta apresentada, especificaÇões técnicas co!!e sponden tes , procesEo de
licitaÇão modalidade Pregão Eletrônicg n" 00002/2021 ê instruçõês do Contratante, docuÍnentos
esses que ficam fazendo partês intêgrantes do presente contrato, indepêndente de transcriÇãoi e
será realizado na forna parcelada,

cLÁugrrt À rrRcttRt - Do vÀroR E pREÇos:
O valor totàI deste contlato, a bàse do preço proposto, é de R$ 1.840,00 (UM MII E OITOCENTOS E

OUARENTA RE.AIS ) .

clÁusurÂ Q(nRIt - Do REAflrsrNGNno:
Os preços contratados são fixos e ilreajustávej.s no prazo de um ano.
Dentro do prazo dê vigência do contrato ê nediante solicitação do contrâtâdo, os pÍêços pode!ão
sofrer reajuste após o interleqno de um ano, na mesna plopo!Çào da variação verificada no IPCA-
IBGE acumulado, tomando-se por bâse o Ínês de aplesentação da lespectiva proposta, exclusivamênte
para as obligaÇões iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajusteg subsêquêntês ao prineiro, o interregno ÍíÍnimo de um ano se!á contado a parti! dos
efeitos financeilos do úItino leajuste.
No caso de atraso ou Írão divulgação do lndicê de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela última variação conhecidê, Iiquidando a difêrença correspondente
tão logo seja divulgado o Índice definitivo. Eica o Contratado obrj.gado a apresentar menó!j.a de
cáfcufo referentê ao reajustamento de preÇos do valor ÍemaneEcentê, sênprê que estê ocorre!,
Nas afeliÇões finâis, o lndiÇe utj,li-zado para reajuste se!á, obrigâtori âmente, o definitivo.
Caso o lndj.ce estabelecido para reajustanênto venhê a se! extinto ou de qualquer formâ não possà
nais ser utilizâdo, se!á adotado, en substituição, o que vier a se! detelninado pela ]egislaÇão
então em vj.gor.
Nê ausência de previsão legaI quanto ao lDdice substituto, as paltes elege!ão novo lndice
ofici.aL, pa!a reajustamento do preço clo va.Lor remanescente, por meio de termo adj.tivo.
o reajuste poderá ser realizado po! apostilamento.

ccÁusurÀ ognxtÀ - DÂ DoIrçio:
Às despesas corrêrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇamento vigente:
Rêcursos P!óprios do Município de l,íogeiro: I,EI MUNICIPAL 340/2020 PORTARIÀ GM/I,íS No 3.391,/2020
02.o4o sEc MUNrcÍpÀÍ, o2o4o.1o,L22,ooo4.2920 MÀNUTENçÃO DÀS ÀTrVrDÀDES DA SECRETÀRrÀ DE SÀÚDE

rDrcÀ 02040.10 .301. 1012.10283.3.90.39.00.00 001 ourRos SERV. DE IERC. PESS
PA}.{ENTO E MÀTERIÀL

AOUIS. DE
PE RI.IAN ENT E
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EoUTPAMENTO pÀRÀ POSTOS DE SAUDE 4.4,90.52.0 1E
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02040.10.301.1012.203? MÃNUTENCÀO DÀS ÀTÍvTDADES
MANUTENCÀO DAS A?ÍVIDÀDES DO CEO 4.4.90.52.00.00

DO PROGRÀMA SÀUDE BUCÀI 02040.10 .302.70L3.2943
214 EOUIPÀMENTO E MÀTERIAI PERI,íJCNENTE

cr.Áosur.e, sErrÀ - Do prcàt !tÍN,i
O pagamento será efetuado na ?esoutaria do Contlatante, Ínediante processo regular, dananeila: Parâ ocorrer no prazo dê trinta diês, contados do período de adj.nplêÍnênto,

seguinte

cúosura sÉrna - Do ph,Àzo u oa vrcÊxcrl:
O prazo máxiÍno de entrega do objeto ota contratado,
hipóteses previstas no Àrt, 57, § 1., da Leí 8.666/93,
da enj-ssão do Pedido de Compra:
a - Entrega: 30 (trinta) dias.
A vigência do prêsente contrato sêrá determinadê: até
considerada da data de sua assinatura,

que admite prorrogêção nas condições e
está aba].xo indicado e sêrá considerado

o final do exercÍcio financêilo de 2021,

crÁusulÀ orràvl - DÀs oERtcÀçórs Do corERtttNtE:
a - Efetua! o pagâmento relativo ao fornecimento efêtivamente realizado, de acordo com as
respectivas c1áusulas do presente contratoi
b - ProPolcionar ao Contratado todos os meios necessários pa.ra o fiel forneciÍnento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à quâIidade de produto
fornecido/ exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exÍne o contratado de suas
responsabilidades contlatuais e legais;
d - Designar representantes con atribuições de Gestor e Fj-sca1 deste contrato, nos tetmos da
norma vigente, especialmente pêra acompanhar e fi.scalizaÍ a gua execuçâo. !e spect ivamente ,
permitida a contrataçâo de tercêiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a
essas atribuiçõês,

cúÁusu.À Nqu, - DÀs oaa-rcaçõrs Do coNrrÀràDo:
a - Executar devidamente o fornecimênto descrito na CIáusuIa corlespondente do presente conttato,
dentlo dos mêlhores parâmetros de quafidade estabelecidos para o ramo de êtividâde relaci.onada
ao objeto contratual., com observância aos plazos estipulados;
b - Rêsponsabiliza!-se por todos os ônus ê obrigaÇões concernentes à 1egis]ação fiscal, civiL,
tributária ê trâbalhista, bêm como por todas as despesas e complomissos assumidos, a quaLquer
tltulo. perante seus fornecedores ou têrceiros em râzão da exêcuÇão do objeto contratado;
c - Manter preposto capaciEado e idôneo, aceito pelo Contlatante, quando da êxecuÇáo do contlato,
que o represente integlalnente em todos os sêus atosi
d - Pelniti! e facilitar a fiscalização do Contlatante devendo prestal o9 inforÍnes e
escl-arecimentos soLici.tadosi
e - Será lesponsáve1 pelos danos causados diretanente ao ContlatânEe ou a telcêiros, dêcolrêntês
dê suâ culpa ou dolo na execução do contlato, nâo excluindo ou leduzj.ndo essa responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão intêressado;
f - Não cede!, transferi! ou subcontrata!, no todo ou em parte, o objeto deste i.nstrurnento, sem
o conhecimento ê a devida autorização explessa do contràtante;
g - Mantêr, dulante a vigência do contrato, em conpatibilidade con as obrigações assumj.das,
todas as condlÇões de habilitaÇão e qualificaÇão exigj.das no respectivo processo licitatório,
apresentando ao contratante os documentos necessários, semple que solicitado.

cuúsulÀ DÉCBA - DA àr.rrn çÃo E RrsctgÃo:
Este contrato pode!á 9e! altelado com a devida justificativa, unilâteralmente pelo Contlatante
ou po! acoldo entre as paÍtês, nos casos previstos Do Art. 65 e será Íegcindido, de Pleno
direito, confolme o disposto nos Àrts. 1'1, 1g e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fj.ca obrigado a aceitar, nâs mesmas condj.çôes contlatuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o rêspecti\ro lirite fixado no Art. 65, § 1' da Lêi
8.666/93. Nenhum acréscimo ou suplessão poderá exceder o liÍnj-te estâbelecido, salvo as supEessões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

cúussr.À oÉcoa pnootm - Do RlcEBrt@Nro:
Executado o plesente contrato e obselvadas as condiçôes de adinplemento dag obtigaÇões pactuadas,
os procedinentos e prazos para lecebe! o seu objeto pelo Contlatante obedecêrão, confolme o

caso, às disposiçôes dos Àrts. '13 a'76, da rei 8.666193.

cLÁugu!À DÉcrríÀ sE@rEÀ - Dàs pllÍArÍDtDls:
A recusa injusta en deixar de cun\)lir as obrígações assumidas e preceitos legais, sujeita!á o
Contratêdo, galantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previgtês nos Alts. 86 e 87, da
Lei 8.666193: a - advertênciâ, b - multa de mola de 0,58 (zero vírgulâ cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contlato por dia de atraso na enLlega, no uício ou na execução do objeto ola
conttatado; c - multa de 10$ (dez por cento) 6obre o vafor contlatado pela inexecução total ou
pârcial do contrato; d - s iÍnultaneamentê, quaLquer das penalidades cabÍveis fundamêntâdes nà
teí 8.666/93 e na Lei. 70,520/02.
Se o valor da multa ou indenizaÇão dêvidâ nâo for recolhido no prazo de 15 diâs após a comunicaçâo
ao Contratado, se!á autonaticamente descontado da primeira parcela do pagâmento a que o

Contràtado vie! a fazer jus, acrêscido dê juros moratólios de 1t (un por cento) ao nês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialnente.

QUICKBUM É u'*om
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Nos casos dê eventuais atrasos de pagamênto nos termos destê instlumento, e desde que o contrâtado
não tenha concorlido dê alguma forna pala o atrôso, se!á adftitida a compensação financêira,
devida desde a data limite fj.xada para o pagameDto até a data coÍrespondente ao efetivo pagamento
da parceLa. og encargos moratólios devidos en razão do atraso no paganento serão calculados com
utilizaÇãodaseguintefórmula:El.{=NxVPxI,ondê:EM=encêrgosmoratóriosiN=númerodê
dias entre a data plevista pa.ra o pagamênto e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcelê a

se! paga; e I = índice de compensação finaDceira, assin apurado: I = (Tx + 100) + 365, sendo Tx
= percentual do IPCÀ-IBGE âcumulado nos últimos doze Íneses ou, na suâ faIta, um novo Índice
adotado pelo coverno Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido pala
a compensação financeira venha â ser extinto ou de quafquer forma não po93a maj.s ser utilizado,
será adotado, em substituição, o que vier a se! determinado pela legislaÇão êntão em vi9or.

ctÁssur.À DÉcDa QsÀRrÀ - Do toBo:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes êIêgen o Folo da Conarca de
Itabâiana,

E, por estarem dê pleno acordo, foi 1âvrado o
assinado pelas partes ê por duas testemunhas.

plesente contrato as ) vias, o quêl vai

2 Junho de 2 021

TESTEMUNHAS PELO

ÀNT

T

Mog Lro

RRE I RÀ
o2/-s88 8r4-rl êfei

I .644-9

PEIO CONTRÀTADO

^si!.do 
d. ífr dhft.l por

QUICKBUM E<OMMERCE ourooun«orruicrcr.
- ETRELI:30323616000t1 ffi.'làt}ff1i,.","",
our ctÍBIIM r-ccirMlRcl EIREúI

4.irL
St:'n .tql'gLU ' '1)



ESIàDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEITORÀ I,Í'NICIPàI DE TOGETRO
cotíIssÃo pERtarENrE DE LlctrÀçÀo

COII:Its'ÀIO No : 00113/2021-CPú

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREEEITURÀ MUNICIPAI DE
MOGEIRO E ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAIÀRES LTDÀ,
PÀRÀ FORNECIMENTO CONEORME DISCRIM]NADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMÀ
ABÀIXO:

PeIo presente instruhênto de contrato, de uÍn tado Prefeitura Municipal de I'íogeiro - Àv.
Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNP,I no 08.866.501,/0001-6?, neste ato
representada pelo Plefêito l\Dtonio José Eer!êira, Blasifeiro, Casado, Emplesario, residelte e
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - pB, cpF nô 840.199.644-91,
Carteira dê Identidade no 336011.8 SSPPA, doravante sinplesmente CONTRÀTÀNTE, e do outlo lado
oDoNTOI.{ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPTTÀIÀRES LTDA - R ODON BEZERRÃ, 16 - CENTRO - SOUSÀ -
PB, CNPJ i" 09.478.023/ 0001-80, doravantê simplêsmente coNTRÀTADo, decidilaÍrl as partes
contratantês assinâr o presente contrato, o qua.I sê lêgerá pe.las cláusulas e condições seguintes:

CIÀUSULÀ PRDGIRÀ - DOS FONDâIGNIOS:
Este contrato decorre da licitaÇão modatidadê Prêgão EIêtrónico 

^o 
00002/2021, processadâ nos

têrnos da Decleto Federal Do '7,892, dê 23 de Jâneiro dê 2013, Decreto
de Seterüro de 2019; e legislação peltinentê, consideradâs as al
refêridâs normas.

edêlal no 70.024, de 20
raÇÔes posteliores das

CIÁUSuIÀ SE@}IDÀ - DO OBJETO:
O presente contràto tem por objeto: coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRESÀ SIÇÃO DE EOUIPÀMENTOS

DONTOLÓGICA NA ÀTENÇÁOODONTOLÓGICO PARÀ ESTRUTURÀÇÃO E ÀDEOUÀÇÃO DOS AMBIENTES DE ÀSSI
PRÍMÁRIÀ À SAÚDE DESTE MUNICIP]o.

E

O fornecimento deverá ser executâdo rigorosamente de
instrumênto, proposta âpresentada, espêcificaÇões
Iicitação modalidade Pregão Eletrônico né 00002/2027
esses que fican fazendo partes integrantes do presente
será realizado na fofina parcefada.

acordo com a iÇôes expressas neste
técnicas corre spondentes , processo de
e instruções do Contlatante, documentos
contrato, independente de transcriçào; e

cúltusu.À rERclrR - Do vÀroR E PREçog:
O valor tota] deste contrato, a base do prêço ploposto, é de RS 26.706,00 (VINTE E SEIS MIL E
SETECENTOS E SEIS REÀIS ) .

CIJ{USÚI,À OI'IRTÀ - DO BEÀ^'USTÀTGNEO:
os preços contrâtâdos são fixos ê irrêêju6távels no prazo de um ano.
Dêntro do prâzo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contlatado, os preços poderão
sofler leajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variaÇão verificadâ no IPCÀ-
IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaçáo da rêspectiva proposta, exclusivamentê
pârâ as obrigaÇões iniciadas ê concluidas após a ocorrência da anualidade,
Nos reajustes subsequentes ao pliÍneiro, o intêlregno mínimo de un ano sê.rá contado a pârtir dos
efêitos financeiros do úItimo reajuste.
No caso de atraso ou náo divulgaçáo do índice de leêjuscamento, o contratênte paga!á ao contratado
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspoíldente
tão logo sêja divulgado o índice definitivo. Ficâ o contratado obrigado â apresêntar memórià de
cáIculo referente âo reajustamento de preÇos do valo! renanescente, sempre que este ocorrer.
Na6 aferições fj.nais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente , o definitivo,
Caso o índice estêbêlecido para leajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
nais ser utllizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser deteminado pela legislaÇão
então êm vigor.
Na ausência de prêvisão legal quânto ao indice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustâmento do prêço do valor lemanescente, por neio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado po! aposti.Iamento,

CLÁUSSIÀ QUINIÀ - DÀ DOTÀçÀO:
Às despesas correrão por conta dâ sêguinte dotaÇão, constante do orçamento vigente:
Recursos P!óplios do Município de Mogeiro: IEI MUNICIPÀI 340/2020 PoRTARIA GM/MS N' 3.397/2020
02.o4o sEc MUNÍCrpÀr 02040.70.722.0004,2920 },ÍÀNUTENÇÁO DÀS ATTVTDADES DÀ SECRETÀRÍÀ DE SÀÚDE

3.3.90.39.00.00 001 ouTRos sERv, DE TERC. PESSOA JURTDTCÀ 0 2 0 4 0 . 10 . 3 0 1 . 1 0 12 . 10 2 8 AoUrS, DE

EOUIPAMENTO PÀRÀ POSTOS DE SAUDE 4.4.90.52.00.00 211 EOUIPÀMENTO E MÀTERIAT, PERHÀNENTE
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02040.10.301.1012.2037 MANUTENCAO DAS ÀTrVÍDADES DO PROGRÃMÀ SAUDE BUCÀL O2o4o .10.302.1073 .2943
MÀNUTENCÀO DÀS ATIVIDADES DO CEO 4.4.90.52.00.00 274 EOUIPAMENTO E MATERIÀL PERHÀNENTE

c!Áugul À sE:alÀ - Do pÀcÀtrGtcro:
o pagamento será efêtuadô na Tesouraria do Contratante, mediante plocesso rêgu1ar, da seguintê
maneira: Parâ ocorrer no prêzo de trinta dias, contados do período de adimplemento-

cLliugu.À súrD'o, - Do pRtzo s oÀ, vrGÉltctÂ,:
O pràzo náximo de entlega do objeto ora contratado,
hipóteses prêvistas no Alt, 57, § 1., da Iej. 8.666,/93,
da emissão do Pedido dê Compra:
a - Entlegâ: 30 (trinta) di-as,
A vigência do presente contrato será determinâda: até
considerada da data de sua assinatura.

que adrnite prorrogação nas condiÇões e
está abaixo indicado e será considêlado

o fj.na1 do êxerclcio financeilo de 202),t

cLÁusu.À orrÀva - DÀs oBRreÀçÕEs Do coNtBÀrtltTt:
a - Efêtuar o paganento relativo ao fornecimento efetivamênte realizado, de âcordo com as
respêctivas c1áusuLas do prêsente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os heios necessários para o fiêl fornêcimento contlatado;
c - Notificar o Contlatado sobre quâIquer irregulalidade encontlada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais anplâ e compfeta fiscalização, o que não êxime o Contratadg de suas
responsabi.lidades contlatuais e legais;
d - Designar representantes con atribuições dê Gêstor ê Fiscâl destê contrato, nos termos dâ
norma vigente, especialmente para acompanha! e fiscalizar ã sua execuçâo. re spectivamênte ,
permitida a contratação de telceiros para assistência e subsidio de informêções peltinentês â
êssas atribuiçóea.

cLÁusgl À NorB - Drs oBRtcÀçÕEs Do coNÍRÀTàDo:
a - Executar devidamente o folnecimênto descrito na CIáusuIa correspondente do presente contrato,
dentlo dos mefhores parámetros de qualidade estabelecidos parâ o lamo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Res ponsabil i zar- se por tgdos os ônus e obrigaçôes concerneDtes à legislaÇão fiscaL, civil,
tributária e trabalhista, bên como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornêcedores ou têrceiros êm razão da exêcução do objêto contlatâdoi
c - Mantê! pÍeposto capacitado e idôneo, aceito pelo CoDtlatante, quando da execução do contrato,
que o represente integralnente em todos os seus âtosi
d - Pernitir e facilitàr a fiscâIizaÇâo do Contlatante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solici.tados,
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentês
de sua culpa ou dolo na execuÇáo do contrâto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interessâdo;
f - Náo ceder, transferil ou subconttatar, no todo ou em parte, o
o conhêcimento e a dêvida autorizaÇâo expressa do Contratante;

objeto deste j.nst nto, sem

sumidas,
tatório,t

g - l,4anter, durante a vigência do contlato, ern compatibilidade com as obl
todas as condiçôes de habilitaçáo e quâIificação exj.gidas no lespectivo plo
apresentando ao contlatante 06 docurnentos necessários, sempre que solicitado

cLÁusuÍ.À DÉcnÀ - DÀ ÀrrrRÀÇão E REscrgÂo:

as

Este contlaEo poderá ser alterado com a dêvida justificatj.va, unilateralmente pelo Contlatânte
ou por acordo ent.rê as partes, nos casos ptevistos no Art. 65 e será rescindido, de pleno
dileito, conforme o disposto nos Àrts. '11 ,'18 ê ?9, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fi.ca obrigado a âceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressôes quê se fizerem nas complas, até o respectivo limitê fixado no À!t' 65, S 1" dâ rei
8.666/93. Nenhum âcréscimo ou supressão poderá exceder o linite estabêlecido, sâ1vo as supressõês
resultantes de acordo celebrado entre os cont!âtantes.

cI,Áuggl.À DÉcna PRÍXGTRÀ - DO R.ECEBIUENTO:
Executado o plesente contrato e observadas as coDdiçôes de âdinplemento das obrigaÇões pactuâdas,
os procedi.nentos e prâzos para leceber o seu objeto peLo Contratantê obedêcerão, conforme o

caso, às disposições dos Àrts. 13 a'l6t da lei 8.666/93'

cúosuLÀ DÉcIl4 sE@!DÀ - DAS PENÀTIDÀDES:
A recusa injusta en deixàr de cumprj.r as obrigâçóes assumidas e prêceitos .l-egais, sujeitârá o

Contratêdo, galantida â prévia defêsa, às seguintes penalidades previstas nos Àlts. 86 e 87, da
Lei 8,666193: â - advertência; b - mulla de mora de 0,5t (zero vlrgula cinco por cento) aPlicada
sobre o valor do contrato por dj.a de atlaso na êntrega, no inlcio ou na execuÇão do objeto ora
contlatadoi c - multa de 10t (dez por cênto) sobre o valoÍ contratâdo pela lnexecuçáo total ou
parcial do contratoi d - s imuL taneamente , qualquer das penâlidades cabÍveis fundamentâdâs nâ
Lei 8.666/93 e na Lei 70.520/02.
Se o valoÍ dâ Ínu1ta ou indênização devida não fo! lecolhido no prazo de 15 dias após a coÍnunicação
ao contratado, será automaticamênte descontado da plj.mej.!a parcela do paqanento a quê o

Contrâtado vier a fâzer ju5, acrescido de juros motatórios de 18 (un por cento) ao mês, oLr,

quando fo! g caso, cobrado judicialnentê.

crÁosur.À DÉcruÀ rERcEru - DÀ coMPENgÂçio FtrlarcErRÀ:

gaÇõ
sso

OOONTOMED COMERCIO DE PROOUTOS

MEDTCO HO5PITALAREO9I78023m0l 80,



Nos casos de eventuais atrasos dê paganento nos ternos deste instrumento, e desde que o Contratado
nâo tenha concorlido de alguma formâ pâla o atraso, será admitida a compensação financeira,
devida desde a data limite fixada para o paganento até a data collespondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios dêvidos êm razão do atlaso no pagamento serâo calcuLêdos con
utilização da seguinte fó!rÍ1ula: EM = N x VP, f, onde: EM = encargos moratórios; N = núnêro de
dias entre a datâ prêvista para o pagamênto e a do efetivo pagamento; vP = valor dô palce1a a
serpaga;eI=lndicedecompensaçáofinanceira,assimapurado:I=(TX+100)+365,sendoTX
: percêntual do IPCA-IBGE acumulado nos úItimos doze meses ou, na sua falta, um nogo Índice
adotado pelo Govelno EederaL que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para
a conpensaçâo financeira venha a ser extinto ou dê qualquêr formà nâo possa mais se! utilizado,
será âdotado, eÍn substituição, o que vier a ser determinado pelâ legislaçâo então ênr vigor.

cuíugÚIÀ DÉcD'Â gmRrÀ - Do FoRo:
Pâla dilinir as questões decorrêntes dêstê contlato, as partes êlegem o Polo da Comalca de
Ítabaiana.

E, pol êstalem dê pleno acordo, foi lavrado o
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

prê s ênt !as ) vias, o qual vai

de Junh 202r ,

TESTEMUNHAS

oe/. r88 *fí-tt

'8, \^,o.(q t 8;U-t'5h

DO

DE

LUCENA:88604381,149

ODONTOMED COiiERCIO DE PRODIÍIOS I,GDICO
EOS PITNIÀRES I,TDÀ

RÀT E

êm 02

PR, 2oger-!o

840.1 .644-97

FE
Pre

PEIO CONT

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS

MEDICO HOSPITALARE:094780230001 80



BOTETIM OFICIAT
IV]UNICIPIO DE MOGEIRO

ANO !,ÍfcLl ito tal no. 100 irà I
202L,

PODER EXECUTIVO

i llocEt iiô fúnto

\
PREFEITURA IUNICIPAL OE I'OOEIRO

EXTRATO DE COI{IRÁIOs

OB.,ETO, CONTFÂTAÇÁO DE EMPRESA PARÂ AOUISIÇÃO OE EOUiPAMENTOS
ODONTOLÔGICO PAFA ESTRUTURÁÇÃO É ADEOUAÇÀO DOS AIIBIEIITES DE

^SSISÉNCÁ 
OOONTOLóGICÂ t{^ AIENÇÀO PR}TÁRh À SÂÚDÉ DESTE

MUNICIPIO. FUNOAÀaEMTO LEGAL: P,ledo ELÉÍ.o n'@O@/2@1 DOT çÁO:
Ren6 PtúpíÉ. ô Mur*lpio ô MolBrDi LEl MUNICIPTú 3a@020 PORTÂR|A GM/MS
l{' 3.3912@0 @.Oto SEC MUNICIPAL @oao.to.i22-o@4.2e0 i,rÁNurENçÃO DÁS
ATMDÁDES DA SECREIÁRIA DE SAÚOE 339O3S,MM 0o1 OUTROS SERV. OE
IERC. PESSOÂ JURTOTCA 020{0.r0.30r.1012.r026 ÂOU|S. DÊ EOUTPA,TET{IO PARA
POSÍOS OE SAUOE 4 4 9O,52,OO,OO 21 1 EOUIPÁII|EMTO E MÂTERIAI. PER!'ÂNENTE
02040,10,301,1012,2@7 MÁNUÍE CAO OAS ÂIMOÂDES DO PROGRÁMA §qUDE
EUCA|- 02(X0.10 302.1013.29§ MÁNUrEI{CAO OAS ATTVTDADES OO CEO
44 80,52 OO,OO 2I4 EOUIPAI!/IENTO E MÂÍERIAL PERMAIIENTE, VIGÊNCIA AIá O ÍN'I
do.r.rcldo nn.nE iÍo d€ 2021. PARTES CONTR TÂNIES PÍgísilurâ MuniciP8l &
Mogôlro .: CT N' 0010E/2021 - 24.6.21 - BS EOUIPAMENTOS, INDUSTRIA E

COMERCO LmÂ - RS 9.897,00; CT N' @109/2021 - 24.06.21 - oENTEMEO
EoUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS ITDA - R§ 2.650,0oi CT il' 0o1 10í2021 - 24.()6.21 '
EMIGE MATER!{S OOOI{TOLOGICOS LTDÂ - Rl 1.í7,28; CT I'l' @1t1t2lP1 -
24.06.21 . EOUIPÂSAUDE PFOOUTOS PÂR^ SÁUOE LTDA - R3 23.@0,00i CÍ No

@112t2@1 - 2..G21 - J- RTBEIRO COi/rERClO ATAC^DTSTA LTDÂ - R3 'r3.350,00i CÍ
tç @11lzoz1 - 2a.00.21 - oool{ToMED coMERclo oE PRoouros MEDlco
lrosPrTÀlREs LÍI» - Rs 26.76,0q CÍ . 001142021 - 24 6.21 . OUICKBUM E-
coÀtMERcE - EtRELt - Rt 1.8io.00-

K



DládoOf,dC ,do Frn . 3.xt ídr., 25 d. Jurho d. 2021

fTT&IIO DE COI{TRAIO N'O''tÍ'I
mrcÀo PtraEl.rcr L!l. ou/rüo
(Rcrlr{..do E r. bÍr.Í púbü.. qrc hr.ó e..do. I! [fro. do Convhlo ÀP IFO:lar0' Írú.do
..o o Co".tro dr P.Illh)
Cdúrt b: MitlÍl d! Pri!c.r. L.à.UPB.C.!ürtrdr lrlb.. . Cdd.iro d! Sl!te., CMJ:
2Á7íJl04ml{& Vrlx: Rl a50,óat,6l pdo lo!.3,1.6r.r.: }l! E h.!i[.@ d.Ilírts i.i.
! ir@ bqitslr!., Fr dadr r rühb d. SqÊi.rr. SEúi. d. Sdd. do róni.&io
d. PriE Lúd.fú&n XÉtru: X..f,uorúir&io.do PudoMúbiFldó Sdd. dGPriE
Ir.hÉr Ir.rrCo! 08.00 ftldô líu"icip.l d, $úd., 10.3ü.2ü271891 (Uaú@Co e üEpibl !!sio!.I
Jo!éP.í!iI.),650 (N Fió");211flm.00 (REôit .rL l[po.to.. d. tlllf.Íüá dô iúDo.tor -.rúib),
33.9030.01 l,íei.l d. c.ErlDo)i 10.301.10Oi129 (Ií,d.Í r úividd.| dÂ & Co Urbâ - P BI
4t7 (NFiür); 2I,{{X)o().ÍX l}útfficirrL rartd do r! FreCo haúr), 13.90.!0,01 Mdtrirl

'Lm).IAaàd.:01(E)B.t rt : Rirdo P. ih Nucirb (P.L cú@.). o Sr. C:tIo.
A. N. ü SIY! (Ed, cdüü).
Pri!.!.. L.!.1 - PB. ZZ d. Edo d! 2mr.
Rhrilo P.[llt do N.tch.rto
H.lb

Prcúblürra tunlcNpal
dcSumó

\-, rBxatf,nIRAMIT IGEALDISU}d

Rrat LTÁJro r^§E EArrl.rraçÁo
TOI{^D^ DE PREÇOS N. txtíorrla:r

oBJBro: coNTturx^ÇÀo DE BT,PRE§ P XA @NSTnUçÂO DB P SSAOEM MOLH D^
SGRB AFII',B{TE I)o RJO DAS ABEIIAS, NÀ Zol{A RI'ML DO MI'MOPIO, UCITANIIS
HÂSILf,I^DOS: lB8 SBVICOA DE U{GmrE^XI^ EXltú E IIIAEíTXIDIDIME{|I,8
trIIEl.I. Do. do. d..erí.. óo DrGdiE do lffiio, c.bElorÉlE ro 6a &^,t 109, ü
Ldfd.rllr',t.66áD3.$l!.llÃtô..,Cml[i...l.qr4.a!|onrw.doirEpo.l§lod.ll( d,r
t drôDóhli6.Frrúqhrdc tdwlo!..PtlDo.t d!PI!ç". rÃltt üzd. oodir05/ü72m1, ü II:00
boü, ro Mo loc.l ú FiE ilr lqDilo. M!id!. iDfdErçõ.. Fd.ílo .., óaid..JlllE . Cmllllo
P.[EEt.LiciüCo,^vai&ItiE iÍo d.^bÍil !90. Cãro. SrEa.PB, m ldtio ür m:m o
l2:m hr (h di.. &i!, Tddü.: (otl) 335y2na. B.dit phD€SDiLcú.

$d - PB, 2/l d. JrEh ê 2021
DI]iOTNII'E I,AÜXB{T IIXXXXTA DA Str.VA

Irtídd. d. C@lr.lo

mrPEITuB MUNrcD^LDreu]d

IIaulrarx) rÁfl EtfrlJrÀçlo
TOtúUtÁ DE tIEC(xt tr martt|l

OBJE m: d)NTMIAC.(O DA III,íPXESAP TAXT(ECIEÃO m6 mtíICG DB §UBSrruCÃO
DB POSTBS PA.RA ILTJMINAÇÃO PTJBUCA DA CIDADE DB 8IJUSPB. UCTTANTEI; IIABI.
Lff^ms: B K L CONSTXUOOXS IjIDA| CÍ»{CRE{OI' CONIIIUCOIa DO NOIDxllrf,
ITDA- MEi Í^nLA GOMES EElrnX^-ME. . USIANTBS r{ B[,Ir DOS: CONSTXU-
mX DIIXDONCâLIIIAOi..a í13-1, Íl,al.ÍlIJilEElIflC(XDElJlGElff,Á.RlA
IIruLI OE : al.r4 ÍlLr, GrL7, úJ11 aI4r, a.rr, . 4. .r. AEr..ú d.(tnü
n rÉ)i E^IIIAEIíIRI;ErDI}iEIü1O§ IIIIJ (ItsÍ ú1r., . 6.1íJ), Do. 6 d.c8Er..
doprGdiE dDlicitrúÍiqc.b.[loÍÚüuErcEfl doÂí 1(»,drldFêd.Íil 8,66ó!3ê!u!
rltslça... Caud....! qu., .ú do h.v!údo i apo.iCo d. ÍEl!ro.'. r..do púbüc. p.,..à.ÍtrÍr
d.. avolA.. Pt!ídn d. Pr!çô. .á6tiúú dbg2lvltM,l, ü 08:10 kq ro E@o t6.l.L
,' i,lr dlo. Mnxt i!Êí çô.. FdcloEódrb jdo rcoEitdoFãEE d. d.liib{.ô,
I L PriBilD d.^Lü 3c). Cdo- SDá - Its. Dbrtb d..0tü.. 12fl hrr. &. dir. úbi..
lí(a.: (Íts3) $5r2ra. E-rdl: ql@@rD.il..ÚL

DlMrraru' LAUx&ryrÍERxEIBADÀsrE 
_ PB' ,. d! Junio de 2(» I

P!.dd.!r. ü CoDtdo

PRarIIrIna MUMCDAL DB su]d
lxlf, ro DE xrtqsÃo
CONTIAID: lolr0urtl2l
DISTTAIINTE: PTEFEITUI,A MI,,NICtsALDE SUT,ú DISITATADÀ ÀC CENTRO ÀUIOMG
ITyO LlDÀ C'O!aTB./III) t0t20l2@r. OBJETO: ÀqI,t§çÀO DB PNÃJS B C,lM^r S DB
AX- [SPÍ,CE: TrEo d! R..ci.to UníeI rIJXDÁ]úYmi^rr ?t. b,à I c IL ?9. lm. I dr L.i r.
t.6ó6/1993. 

^asrNAflrx 
21r'062ml. scrYATÁru(} Éí- [»l.íÊ Pürort soi!.

Profcltura tunl.lpa!
dcHol§ro

PnElrlllrla ]rlrrllcttlL DE u(rcHx)x EoMolocÀcÃo
rnEcÃo E ETBô!{Ico N. rm/rür

lla tcm & l.ldiio tod.píffi!ó Flo Pqo.iro Ofdil. oü.íll ro FE dr^í.úoÍi.IEldic.,
rúó @ Pt!|& BllEhio f, qxpTlozl, qü. ójáiva CONTRITIIAç O DE EIi{PRBSA PÁR
AOUT$CÀO DB BOUPAT,BIIOS ODONTOLóOICO PARÂ ESTRTIILIRAÇÃO E ADB(TUÀÇÃO
xÉ aliEmrrEs DB Ássrsrâ{crÀ oDoNrolrorc NÁ âf,B{ÇÃo pB.utíÁru Às úDB

DBSTE Mt MCmq HOMOI,OGO o csÍtfüd@ Flc.db.dD li:irú&io . ÂDrlrDICO o .ar
objdD.-BSBQT IP MENIOS,INÍXJSTRI^ECOMERCIOLm^-nlg.t 7,0qDE{rB,@EQ[II.
PÁMEIITOS ODONIjOL,oOIOOS LmA. Rl 2.650.00i BúICB MIITEBIAIS ODONmLOGICOS
LrI)Â.ru IJ472& EQUIPA§AUDB PRODUIO§ PARA §AUDB LTDÀ. R3 2s.Om,(lq I RIBEIRO
@MERCIO/{IACÁDI§T LTDÀ- ú €.350.0q ODONIOÀED COMnCIO DB PRODUTO§ ME-
DICOHO§PIXÀIáRBS LID^- ü 2ó.715.@ Q(JI«Blr], B-q)MMR@-ERSJ-RS I J1l).m.

^NroNro 
JosÉ rn[rn @ ' PB' zl d' r,oto d' 20:ll

P!.t lto t §
IIf,TEXTI]TA MI]MCIPAL DE MOGIIXO

X 
^DruDrc 

çÀo
PxEGÃo Er.ErRôMco lf oaoo2/:a2r

C:on b.r. E clmto. c.attúr.r dô Foq.o cotEq.rdd.. obsvld.r. rürF.içõ.. à lcgi.lrdo
vigar., Ílbrat' @ Ptlslo BlcEúúioo n'üX»2lrm I, qu. obj.dvl @NnÀTÀçÃO DE EMPRBSÀ
PAR^ ÀQt XSIçÃO DE BQIm^MBIIOS ODONTOLôOICO p XÂ ESTIUTUR^CÃO E 

^D&QU^çÁo Dos 
^l.rBrB{rBs 

DB 
^s$srh{crA 

omNrotóorc^ NA 
^tE{çÃo 

pnDrlxI^
A SAÍJDB DEIITE Mt Mclnq 

^DrlrDI@ 
o E objdo e BS BQt IP UB|IOS,INDUSTRI B

@MERCIO LTDA - XJ 9.t9.@ DENTBT{E) EQ!,IPAMBIIOS ODONTOI,OrcOS IJIDA . Ú
2.650,m; BúIOE IfiTERIÀIS ODONIOLOOIOO§ LIDA - Rl 1.54721i EQUIPASAUDE PRÊ
DUTOS PARA §AI]DE LlDÀ . RI 23,0M.@ J. RJBEIRO COMR,CIO IÍÀCADISTA LTDA - RI
43.350,m; ODONIOME) @MERCIO DB PIODUTOS MDIm HO§PTX J.^RIS lÍD^ - Rl
26.70ú,(p;QITICKBUME{OMMRCE-EIRILI-X.| l.t,ío,m.

rr.ev.no cr.rxon rmúrfÉ ' PB' zl d' J,,to & 2@I

rrrlo.lr. ü.rd K.
?ru}.EITI'XA MIJNICIPAL Df, MOGEIRO

§(
ATA DE I!G§TI() DE !BI,ç()§ N: nt oeuxnl

À6 Zl di.. do Eà d. ruolo d.2ml, ú..d. d. Críiúrâ P.írE& d. ticioCo ú PÍÚniàÍr
I!tunicip.l d.li.íoS.irE, Bâó ü Puúb.,loc.lir.d. n Av. Rüid.oaô Jdo Prr.ô. - CdD - !íoS.iro
- PB, no. EEor ú D.súo F.d.ÍiI tr 7.t9, d. 23 d. ,a.iro d. 2013; Dcqlb F.dãd t' 1O(n4, d.
20 d. S.t oürD d! 2rrq . hgidt{Io FdlEl4 midÀür... di.Í!rõ.. po.tíldt' d.r nlàdú.
Dah..;.,.hd!,c![ÍcE .cLdn.|çIodrprspú.Frr.d.ôEPrEloBhnúico!'m)2/2@I
qE óJ.dvr o EEiÊ! ú Fw FT CO}ITMIAçÂO DE BMPBaSA PAIA AOT,,I§IÇÃO D8
EQ(,IPAMEjTGODONI()I.óCId)PATAESIRUN.,RACIOBADBOUÀCIODGAXBIBITSI
DEAssIsTft{cr oDoNlorrorc N ro'E{çÃo pR-Er ru À SAúDB DESIEMI NtCPIq
tÚlE Ed&E o prÉto !o. ..tuütê. 60.:
ÔrE&.r'ou ÉtidrdÊ tu Stubd.pr...nb^t rr. R.ri.!o d. Pt!íú PREFEITLTRA MI.INICIP f DB
MOOBIRO - c}{P, !ô 08.866.501/0(x)l-ó7.

i@

1

I

;.

BEMróo.otItürtuvds-qlna
E ô( dEdnluE rr^!o.n Íral
B@aÂrÀrÔcDo.!r.ÀrEüarb
rIÚÁrÀ@!a!lrl@dlÚlrE
EEiTç'ÀuÚTEI'EEINOT'E
. rE-.DucrE^MBiErqvl'*!4
E mlrÀ(4exrrÁdro r rdinE,o! 

^DrrÉrr.roEl@ 8url;Ax4BvEra{oumu
&.6qrE^(D. ra EíoruvaB ql
crlerrcoDE olv!-Elnruoaúrru!
DjnrOar4.ÀEUariEr{rr(rrdrE
iEúrirEELhr^Eere4rrrd.E^

1[ra§^!G

t@.Úl@qlDalo.

EEor@Ú'Iu!r,I@rBÉl.EEú
ErDq^0:i.woErrD...[rdBr l.r.!e!.(lô

u614ro1@
rtEoBEúuEDElJxE
ruroúgÉú.E(D..-d,oú.rDoo
úreEEnrE,drdtÉú-r4dÚ
uqf,hd rhrrtE^ErlôÀxraÔú^
rerufl fi!ú.rr'{lror6h6EÍErgro
ErtâDÀ ürúcró llluro r,ulrEo:.arluÀ
E,úilM[rEtroÀE@
leqçÀo4BAEtü^eEa4u
E rÀBu.6drE!i[,rE^
-rt^.NdEú^rultÚÚEnrÚrEE

ao|la úaE-EúroEoôÉúnNaloD0@E
,trrxnq0.x^rqiroEFdm

ryirr;:.,--..... - tj ,r-::;.1 I :'- t ,-;i



12 Jô ha.aüt .t h., 2t í. Junho d.20Nl1 UlloOllfl

vEjrlJÉEEràAtr@Eq

i*i**
.rÍ&-Brn vlvl,!arL!.EüEqE,
rononlrô1t^rqà !a rla vE@^!EDDaIo
! oí!reu! roq m.ruúÉr- rsru, róore
@ra n,4liDÀt rEA,lmr m lrE raüru
-rÃIrio^G'dÚEna-rclaàÚEr6Àaro ffiEcÁr'ldrrElo
À!tú^É ErEqr rrEe{o BvE@.Dt xr
Íqr -íD iaraar4lo.,,tvE ÉrED^/ractwÉEr{EuarôolfuÉrÊlB

I aúE-EUrllIoRr,àxÀEryaux.co@
:.rorrrãçr.urü r.a ü--xdr./úE 

^: r.^IúYr,Erhcrh6^r.u-rrrEr^rrr.n)
I ^!JÚlEuE!^rmíEBIrtosvDra&I rh[l4]ôr.!r@Err!.cr.E!.r,rrE
r!€ aqlrcto rcrEqtr ú -@o.6ún^
lür,,rÁrnüwÀEat trtq!^4ÀíD'l*
loÍúÊ É rrD(ran q rúê fiàrdilo rr
^DrrÁEiuqrÀ4rDrntbeÍral4rrÊrôDd{nar ra Ésêra úhl]çrol. r.lr^a, rr*
rl!u(i,DoD[EnÂno!^múltDrrlr!Àro
t!l T^ãET.'ÍTOTIGBTA T,IIJEÓtO
ÀrE^r!rxJrôG.GJra.r.ouroÉ16E'

I ror. rrhçio rorrrEÉ 6 Eú, rà4 rú,
I r§rje B Es4ro.hEdô
I tu!.rÀ.ÚEbEorgErúqtaúÀE

l

-- -*-' --1- -'- 
----

i

1

I

i--1
MtÀlrmúmN-úrErq*
resó! o.q r-ú,úr r^Irxe,, E^Er lB
EIE6E! rúrErDÚS. rtuÀ'ir4

: .or.r4ra !i-clr.r- d n{'JÉ^..d8
rdE-eo[!eie@eJ!,e^rq!@
:-n ÍrG@M!,aroÉrrD@e@
l rÀrÂrrrrrErodrJeúü^Ilu^ r.,

I rro.r^ara rtarr'IcÀ- I@ vou r rrürÁrico)-
I arcdEr crE E ãi.rÉrlr^-Edre

ÀnroE.ú-
i Eor-r4ri{rmr r4Nr(r{rúErw)-E
r *0rrúr.Ea.r@r-rÀ?roa!3rBlrD

frrlrlÀ(EO
ú üf-Io(.ír)

r -Er^-íl l,lroooÍroÀaÁrEoul(LJrrc-rs
' 
'.4t r rrrtsórÉtuo-lrú)-EE4,tr

.r,r'@rEEf,(Hâ.O-ú
I1Freorrrrrrüou(á,rd)-r'lF rnE..EErnddkB6rcroo
r^]GleBr!frtr^6(úÀçL)trÂã

: vrEE r rmrraa5.DrrÀqr,rr^rr!^

i , uriD.r,úoEdcr.ira

, l,Úffi,6-omru/urrÀü,riaú
@NElNndEetDo drlt ÁÍráDlrrtÍrxç
oÀrrrÊ@rô,ruEtE^EaáE ruú
rlvr.EErtuaEdrÀdfu
rmú\!ood.M@@r4qlm
EIÚEqxrEÚE..tJr@J^vErrr@À@
vrt@rtMh.:q.uE'rlrÚ
c§^rac río ra Eqní@ d []e 6 Eroçlo D
,](L!l!MDlrhrdhtut
dniBr-ÚEnoãutÉy^vur^ü!ÉnEÀrrltoúraEw(EGE!r!Bç66
hlrtrÀraorbxhxl.EBcrrErcrôf,rfu
@E,ftoE6BvlvEdt^E ayL,tu
vnIiullrElrdnr.lftÀltdfi@Mrrrtu6hu
dncrúÁ4rálÀrxrErr^).rDElarrr@Àt
BqÀúI.10r-16Ô.EEÀrEú68tu
rE'nE!.o.uqrllxAEt
Dla@@{lÚlr4tIlÚ
@à-, rxa E rL NdôrE^ q INE{ r&l
urE r lElrlrEÀhM -,"r+|ltir,lrlrr, EtD
E4{lo.^Mxr^offi(6)nlMUttuu

riJ.Ér.lrEE

-t

I

l

;
l

I {^ur.ô@lrte
l4E.oÍI^YN

d E{ @r(n4r.Àr. ô[D ro
lÊ|írDr^6vrúdcro 6r m úÁdt uls8.

! u NlulErlffi E Erü! r r!! E !
a!ÀcdEraclr EteIÀrl§DBÀlú
.ror4roÉ @Erd. lalloEdú orlrBl4e
or{lorE..eDEar@

lvEr@dr*e@mE
l

i úÍtrc,,c^(^rrÀ.ddÀd rau.Lú
iiar^crquq^@rcroErrÀ,l.Àt!tÚrrBt^NBroúE^r,Est r
lmumacrs

-----t---i.'
,

, ,V,

ltDD.En^36.EüaroúlMEtu
Erc([Ín[íúDErcroq.frf,!E
AlddrB ÁoreD B !ur.D31IoDr d4
E.uE&ÍTTEÀOIi

BJCI,{flr^ nÉ.úÚqfic $a4teEuE
or.aoÀuo. §n«troÉrE\rrlüb[ad!
h][@eíc +!aorlrl@.tlErê riql r4ra]
4SEENEÀI'ru@

úntrÉM-ErúmlrúrJrc

lvol]MDollle,§dÀc^À@Mft.eMc4 l

1,,- l, t,+' ia.
i .'-"1" -"-i ---r' ''- ,'Nt06Jqú alq,.rr-In!h!.,lrEÀra

c.fusE.d'@r@.E{(sEI
lE[{ú*ÁxMEmr4ro.i|[aÜncr

m-,rdirlorc!.çloúo. !rDlt,-
!J N nrrô B@rêoúhr r!]}r$:r-aJrÀ

lEaEjalEd}ãrwFF- @

i

:ti

.rarÀEÀ'r@6e
I
EBr^@üAlüR.rtlJrarÚBrt,

úE!4a].,tBÍd] trd@aYlErnEÀrÀ4a
. l d.o D.dÀvt BMúrar,irtcrrr.n4!

', 
1

CúUSUI.À PR.D'GRA. DA VAUDADB Do8 Pxn@s:
Aí!totd.Alr d.It 8irto d.Ilça Ed r visÉoci. d. 12 (d@) EÀ!., 6Úiddü6 ü dô iL rubü-
oçlo d. @ qtüo D iryÍrd- dclrl
A qlíaú.i. & F!ço. rltlenb. !b oMg. . PÍ!ftinlt À{úiciFl & Mo8úo 6mÍ cúnúç6..
úiüldrú do Si.r.ú. d. R.dtEo d! PEço. o !ô. qEdntivD. ô.Éordoq ficlrltúdô.r. r Ítrli'rCo
d. ücit slo ..P.cfõc. !úl qubiCo !Í!6dda ....8lídr Fffi.lr .ô folr.t d.,! Eei.Etô .6
igu.td.dê d..üdiC.., a st c.tu rriÍlnD. tEüD or ildaiz{ao.
CITUSULA SEOTÍNDA . DA I,IÍ'ILEAÇÀO DA ATA DB TE6ISTRO DE PRE@8:

^ 
c.dr cfildvlC. ú cúüCô tb oüJ.io r.gierdo d.EdÍrrr. d.ô Àr., d.víe.or. tuE liãd.

.Elvá&Í! p.clivokdidodcc@n,..dôoà..Ía!.LrDEru.d,!ômdiÉ...{E t rE ôEdihl
tL üribç& $. r!Í!6.dar úodrlilÉ Ptldo PÍtrdi.l f lXl)üncrr, Ft idliEó doFE@lÉ iú
!!a.dod.coryld..o.AF6^r&Itri toibllÍa,tu@rtrviSei.Fdãí..Ídlirld]
P.hEÉf6irÂMuicipd&Morto,qu.iEbaúáoôr8aoÍr.nci.dntrp. rv.lFh.tuirirttdo
. cüto!. d.dr^r, Égt úd. p.b É rtlúr dlr6i8i@l dôÀrr D Éçcdvo oÍ@

:

J

i-7

:

,. t-,-,...1ii



Suaoonae Jo- F.E. a.xt!.í.|Í., 2t d. Jurho d. 20itt 4g

cúusulÀ TERGn^ - DÂs DlsposÍ@Es oERÁIs:
IÍqn& dr ÀE, o Eitt l do Pn8lo ELüüiEo !'Uxtuarml ..arre.1 6 ú t.[ui!cl prqoôt
rE .d..g ó núlido c.rúÍ.:
. BS EQUIPÂMEÍIOq INDU§TTIA B COMERCIO L'TDÀ
04.709.24 3/0001-54
Itm(o:t.
\Llm tl9.tYI,m
- DETTEI,íED BQt rPÂMBNTOS ODONTOT.oC|CO§ ljÍ)À
07.897.0r9rc001-00
Ira{r):1.
!tlo: ú 2-6Yl,m
- Ei{IOE Mltlfrl^ls ODONIOLOGI@S LTDÀ
?1.505.56«[0l-24
r6(t)r 15.
!úlq1 Xl l5a72l
- EquP^§At DE PRODUTOS pÁX SAUDE LIDA.
34.t36,1t3mml {0
l@t):6-?-9,
I/UE: § 23.m,m
. I RJBtrRO @MBRCIO ATACADIISTA LTDÀ
u.n2.926Í]oo1-39
ttÃ1.\t2 - u.
!tlo: Xl43J$,00
- ^.IONIOMED COMNCIO DE PRODIIIO§ MDICO HOSPITáLAREII LIDÀ

i.023r'000r{0
\ró), r -l- s - to- rz- n.
\tlot R! 26.?0600
. qlJlCKBI,,M B-COMUR,E - ERXLI,
30.323.616,0001J4
Í!o(r): I L
\ti(fi RS l.&«),00
TooI ú lm.990jr
q-(usur-a eUART^ - Do PoRo:
Pti dLiEn .. $Edõa d!.[rtnE ü úilizCo ú Fr..oE 

^b, 
fic. .lclb o Foro ü CoEÍg d.

***o ,out oor*l,@ - P& z d' tu'üo d' 2.,r

prtú&.

Mblür.tunlclD.l
de Santana dc ilanaluclÍr

Pn TXITI'I^ MIÀICI?AL DE 6AI{f,ANÀ DT UANGUEIRA

RATIrIcAçÂo DE cE .lr DA ruaucA N'. loÍül /rMsM
A Pl!ftitrt MüliciDd & Súr d.líü8uÂit\ rc uo d3FEr6iúvtl qu! ú. llo cmtuida pcL Ld
ortbi.do rÁ'i"íp,\r.AnPICáoF§c.diErol\P. OlãEl/PlÂtr4.o frvcdo.Eq.Eddhr
FEilitE rrd: t.i.d.ira B.no dr Sihr' Fro yrrd rÉl d. Xl 12.m,00(D@ Eil Éir) ItlidD&
B.Íb dr Sitv!, Flo vdd d. ú 12.m0,00(D@ uil tt i.) . Gr..ldo ÀqEdÍ! ft.hs, p.lo v.lor
d! Rl 12.0(x),00(Do@ ún rÉn), Flio.do por õtr MudciFlidnL, vi.elb r poc.rid.qubidô d.
. u.liD.dci.. dr^8ricultun Poilir ê Ery!.6d.doÍ P.DilirrRIíd Fr.r6dE s.hE
ffi.rlffi,Hffi^rffi do r'frDiÚ*' d'sEb'd'ME&d,.-PB' ' h"'à Úr'i

SE r4d. Mrgu!ür-PB,2l ib Julto.lÊ 2021.
NrRrv [ tríÁcro Dr euEnoz

Êtfttr. tíoddp.t

Proteltura tunlcNp.l
dobloa

PRETEITUTA MI'ÀIICXPAL DE LTGOA

Avtao DE rrro}í DÀDAucmçIo
rnrcÃo tLrÍrôMco N. úarlx2r

Túúrrúbli@pFmtE:Elod.quelo.F.6..illrtüa,AlElQltlAD DO§Tn EALEO§
IrA uCIIaçAO, Eod.lid.d. Pr!8lo BLÊ0oico, do dpo D.roÍ F!§ô. vi..!do fqEr Siit@r d.
RttiÊo d. Pl!ça ójcdyúdo cootú.96.. fúr.., Fa Cr,úúCo.b qiÉ G?..i.tiad. Dü.
Frúç& & áviú ó. oÚdt .. aE..?cidizda, qrE d. imrro d. ulllrmArúú ô
t@ogú4 . qu.os ciirrit| Fr úod.r § 

'tE 
..idrdr. ü S.[íraúi. Muliciprl d. Súd! d..r.

MEillpio d. 4o.-PB. A rú.,Did. ú S...lo PúbIc. .coíi.ca{ ü olrIoDlr do üL !O dt Jüüo
d.r0l, padio ô.ib @
10.52I)/lD. Íú!idi&i!Ml! . L.i F.d6l d 8.666D3: I2i CúnlàÉE n 121106: Iréláo F.dãn
n' ?-892/1!: Ir6tô F.d.rEl n' lo.O2,Vl q . Llidi.iô Eti@r4 .ruilrrda u aliÉ!.âé m.lÃiG
§6 d! Ef.ridú trô@{. IaÍM&ôÀ: i!,r 08ho0Ein ü l3hmrlin [oú d]or dtu úl.il ú dlds
rlÉindo T.l.rd.r ítl) 3a3ol127. Fffilr loLaôíçl,@!Àil6m

L.to - PB, 21 & Iüúo & T2l.qrt r{o otrvEul DA au-valtElD
Prrgo.h! Oidd

Prrlcltura tunldpal
de Sio loeó do Bonllm

PBtf,Errlrn^ MUr{op^L DE sÃo Josú Do üoNrnt

EXÍIl^m DE /lI}rUDrcrçÀO
TOMAI'ADE PRIçI, I{. MU'O'I

OBJETO: ColtIECo d! pÍsrrCo d. ..íviço d. liry@, Er!üb[ç& . Ílpdú do pcriEôdo !útüco
do MuriE{pio d! Slo Joé rb Bflnlr/PB. O PEÊito ib MuliclDio dr Sao Jo.é ô Bdtu/PB, m ulo
úr úiürd!&.. oü.6trdr l, diryo.irõ.. ü tri rd.{ fl t-666, d.2t d.julb & t9cl, t E S O
L v E: 

^DruDICÂ.I. 
o Ít rlrdo ú ücilCo, Moúlid.d. Tmú d. prço tr 00001/2021, coo t r.

Do. ddúbr ^É,.r do p|lo.rlo con!.polddt , .: AMEnSTA CONSTRU@B§ E SBRVI@S
EIRILI - CNP, I.l' 29.t28.67310001- 16 - rtloÍ R, 398.127,7t.

Slo Jcó do B{líoiPB, Z) d. jolo ô 2O2l.
E ri X.rd Ar.ar. dr 80vr N.Drir

pnúdio

rfafElTlrn r MrrNrct?Ár DE gÃo JosÉ Do Borü[rr

f /YIIÀIo Dx EoMoLoGAÇÁo
TOMÁDÀ ITE INDç:O tlt C"OÍTN2I

opREBmoDoMUNrchIoDBsÀoJosÉDoEoNFnÁEsr,{DoDApAx bÀú'úd.ú
úihriçõ..|!trLrBSOLvE: HOMOTOG^X.ootti.roüli:inCaE6ddid..t TúlLd.Prq.
t' lxnor2ml: Corúlt Co d6 !í!.!{ro d. t Íviç. d. ltq.z., EEl,!.odo 6 rqr!. do llrtleto
Ébli6 do MlDicbio d. Sto Jo.a ô BodAD/PB, c@ b.lc u d@tE @ do Erc!.!o
cont4nd..rô r AMETIST CONS|TRUCOES E SEIVICO§ BIEJ - CNPJ lf 29.8:I8.67rux)t-
l6 - r,I.loÍ Xl 398.1r,73

Slo Jo.ó do E ,DldPB, 23 d. jEüô d! 2021.
r!ü x.rdÀ a.1. d. SIhr NoàÍtr!

Iffi

PreÍoltura tunlcNpa!
dc rnaíra

PIITEITIJI]A MIJNICI}AL DE MÀNAhÀ

AvI§o DE JI,IÁAMINIo DE EANILÍÍAçÁo
mMAD DE ttÍ4OA OOúrJ2r

O PrBidltE dt Co6irlo {rE UcitCo & Mudclpio d! r,íorl'r/PB, brDr rí/üüco p.n cob.ciE€oto
do. ücibtí Drti.rDEiE & Pt6ro dD T@rd. d. PÍt{tr }.1. 000012Írl, qu. ld oom üô:
CdnlbCo d. !q!.. .a.Eidir.d. Fr CríúuCo d. Prlç & Br@. D MlEicbio d. liíEtu
P:B, c{.hD C6!úo d. f.Fr Il u399/?rl7lMTUX,TC^.D(À o Ráúrd6 do JülS@b (h
DooEdçlo d! IrtD iido do Etuido F!cr..oÍ!.lirrdô !.hmlr& d. üsit §&. ColridãlC-
& C@i.úo: EEIrI ..E BILIr D^S Dor.rDprftu r.d.r.r.d8a!dú do dnú ErSCONS-
rRU@Es B sRvl@s LTD& BA @NsrRU@Bs, sRvr@s B Loc^çôEs EmE+ cw
COMÍfl.Iq)ES E $nrflÇO§ LTDÁ" ILíúrr lr.ü&d.r l.rrlo..rDtl16.t daldr do
.ôrú MOTIyACOII§TIUç\oE8 E SEnvIçO8Elxf,tl-ryÊãbuF!.lCod.súEü-FimF
(it 6 8.4.3) po.iElitdCô úô.ü.odzd! p.lo B.E C4olrl oonftrE corulb.í!ôrdâ. c.,rfD@ -
TCU, 

^.trto 
d 498ntll r, PlEtbi PEs CONSTRU@ES E SER\rIçOS EIIBU -,ro rriE!fl

Bd4Púi,mi.l&(üiDq..d.b Ici.l.qr! .úr d.2019 (i6 t.42), do gt .d6rF!.aCo
d. s[úri. (i6 La.l), lro !r€.orü cqovdo d. vidn GE t.6.1), do qr.ãtou d.chrdo
Ídãráb .or ib, 1.5.3, 8.6.À 8.6.3, t.óJ, t.6.O; BOS CONSTRU@ES SERVIÇOS B LOCAÇóBS
EIRILT - [lô .pír...idr B.lEfo P.tinmi.l do úniEo .n.rctcio EiiL Ert..@r d. 20t9 (16
8.a2); c, @NSII.UÍOnAE SEf,VI@S LrDA - ílo qE@u F!ú.âo d. !ÍtúL (i6 8J3I
.p!! otou rbcldo d. Éd.!E mio tor do Fru (it o t.6.tl IROTETí Q CONSTRUÇÔBS E
SmM@S t;tDA - llo q'nú.ítou Bduço P.dEoaid do úttim cl!rclcio rociôl gÉdiou d! 20t 9
(t@ E.1.2) ô erEsabu FloCo d. Srn,rL - rie{r (tlr6 t-4.1) !oÍ ioíibií:to Dlo ortoÍizd. Flo
Bsco Catü .mÊ.r c.íxllb .úâdr c cd'fE'E - TC1J, 

^.tr|o 
r' 49t/2r01 l, PL.&io; E L F

TED(EIR^ @NSIRUCOBS E SEf,VICOS ERXXI - do 4[!..âbu BdEço P.rinei.l ô úüiEo
ddEíoio loclrl .prü. qr d. mlg (ftrE 8.42), oio Dí!.oioü rlIr.ECo d. rílot4 ípÍ!r@r dê
cLrl§ô.. E.niÍrt t (i6, t.6.4 t.6J, 1.6.5. 8.6.6} Dlo rFt|.lrm coryovr§ao d! tülb (i6
t.6.1) [lo.Fúr d.clrtdo Étu.o iE E.ó.TrdoGqiwos..dúdo mór8.o (i6
t.6.Eli DEL&{GENHÂRI - EREI - [to.pndor Ftd.Co d.8rúti. Gt ú t.{l)i cHS @Ns
TRUçOB|I B SBRVIÇoS LTDA - MB - Dlo r,ll§€llÃr pÍ!|t ç,.o d. gÍ!íir (i@ E.,íi)i mRRIS
E 

^NDRADB 
mNSTRU@ES, PR.BMOLD DOS E SEIMrÇOS LIDA - úo g!.dou Bdry

hti@oi.l do írÍiD qedcio.oci4.r!ãt tr dG 2!19 (i6 E.42).aô q'D & Etuido B.lqo
Dlo ryÍlab! T.rEo d. 

^kürr 
. BE rDrlio óo IlyÍo Diftio; 

^MBTIIIrâ 
CONIITRUd)ES E

SERVICOS EIREU -,ro tPtlr. oI pEEslo dc sdoü (i6 t.4.3), NÍo lpÉ.dtos Aúdo d!
Cg..id.d. Té@ic. Fr!6{i.!.1 (e EJ2). Dlo rsÊorou ooqrw.Co d. vni. (i6 t.6.1), do
.Fúioü d.clrlCoIIEEEá lE tJ.3, t.6r.8.óJ, t.ó.5. E.6.O. r&ooqsEqdú@
m órSlo (ih t.6.t); Ilfqú .i!d. § [cibir $É., d.(rlodnçe. q{o . ir.!..í. &. Ed..
ô qú r p.tth úPlüÍ..§& d. rD.lil. d..t júoa.dô..ú úinô o Fr rEl lhdióo$r.o
prlEcitlr o üti8o 1(», Ilcilo L d. L^d 8.666D3. t{rioí I!füo.eõê., !. 

'.L 
ú cdildo r,. licir.C6

riú.d. D nr. Joú Ro..+ gN - Câüo - líE h-PB.

JGúÀLBExto rÀy *,s JUnrüDrtr/PB' 
23 d' j,b .. 2021
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PTIITITIJI'À MI'NICIPAL DE CAMPINA GRANDE
6u?! ME{DENcrÀDETxÀrBrIoETMNSToR[8?rDuc!6DEc^]t?IMcMNDE

EXTRÁ.rQ pt CoI!ÍIX TO
OBJEIO:CON§ITNT OB,EI() DESTB CEAMA},E.Im PÚBU@ACONVOCAçÃO DE INT&
REss^Ixxi BoEsr BErJcrMBlro DE pRmDrMBrTos B cRrÍtrRros p^I^o CRDEN-
ctAt{E{To DE aGENTrs DE rNTrR}rEDtAçÂo / INTET}MÇÀo DE EsrÁGro, púBIJco
OU PRJVÂM _ E}ITDA)ES SBM PINS LUCR.I'IIIVOS, PARA PRB§TÀçÀO DE SRVI@S DE
REA,UTÀEiIIO B SBT..BçÃO DB BSTUDANIB§ BBM @MOA@MPÁNHÁIíE.ITO DE ES
TÁOIO3 JUNrO À cIP. O AOETTE DE DÍIEORAçÃO CEDENCIÁDO DSVBÁ 

^IU 
R eM

coNJT,NTo coM Á sTT? E D.{sTnUI@8s DB ENsDIo, vIsANDo AÀTENDER BSTI,DANTBII
DB CURSO. FIIND^MENm LE(i L: .16.,r. Itúbli.. !' ímBr,clt. mIAçÁO: RE!.o b
Fid do l,hi.bio dê Crqio. (}Ed.: 0r.010 - Slr.riúdaÍcir d. Ílardb . túr?oírr. Públiu
O1.1222001209:l - ÀÉ.. .dDirnltdvtt & STI? 33.90.39 I - rml - Oúo. Eviç.. d. lÃEiN.
-P...6.[ddic.. VIOÀ{CIA: .úó lM)621»l. P XraS CONTI,0{NTEa: Sto.Íid.ddÀdr&Tih-
riio 6Iútú!. Públic!. d. Cqi!. &üd. o. CT N'mTl2Orl - I t.0ó21 - C.úo d. iDlA do
Eryú. EEh - Rl r66.9m,m.

PREruTUTA IIIJNICIPAL DE CAMIINA GRANDI
í TIIITBIDIÍICIADETRATSITO ITTAT&OME tr',ITJOOSDGCATII.IIIAGRANI'E

EXTI,i,II) DE CONTn^To
OBJRIO: C üü.Co d. p..ró juÍldi.. E+êcidir r [l Ft.Er.ro d. !.Íviçor & Lo.rslo d.
vclcúo., pl,l À&adEr .. D.mlrd.r d.r Süp.úü&odânoir dc Tíl[liio c TrupôÍr.. Itúhlico.
d€ C.Dpi OÍud. (STTP) , B3trd,o dr P.nlbq mdoÍD. cmdigõ.q qüríid.dd c .ri8anci.!
c.bbôL.iú. o-t Edit l c rêlr .!.ro.. FUND^MEIO LEC^L: Àd..rô . r.Sitto rr! Pnç.6
í',1D00íXXy202l -At d. R.Sirtú d. PrE6 !'(xx)0,Y2O1,.lÉ.ret! do FD..o licintório
oodrli&tê PÍ!8lo Pr!.r,Âci.l r'0009E 1020,,!dt rdop.h PrDtêiàn MEiêiFl d. Cepilt &e-
dê. DOTÀÇÀo: XrcEíor Hprio. dô Mmiclpio d. CrEDiü crut !: 050.010 - Srpcriolodaci.
d. Trüdio. Tru.poÍt. Publico.lsJir.lü25r09r -Aç.õot dô M.lbori. !o.iÍ.n ü tlllito
U.122.2@1.2t 2 - Aç!6, 

^tui 
.mtifl! 3390.39.99 - Oúr. sôÍ!,içor il6 TcirriF. - P.$o.

JuÍidia l00l - R.cl'M. friDrior. PÀllEs CONTRÁir ]{IB§: SuFrhtc[dmci! do TrrDrito !
ftúryoit htlicc d. C.ryir Orud! Ê: CI }+ m0ó2021 - 02.06.21 rÉ O2.0ór2 - CS BRASIL
FROTAS LIDA. TJ 70.U4,72.

PIITEITI'TA MI]NICITAL DE CAJUPINA CRANDE
SÚI.InINIE{DIT{oADI IxINsTo E Tf,Al{sof,mI rur,rcG DE cAIxm{AGTANDE

r,rrt^m DI coNTx^To
OBJETO CúúCo d. qtr. Íír b..Co d. (x ($rtD) lda do rit cüryâ d. bqr 5ú c.d.,
.a.rlú!r rdlic. c cú lúr di.nm.! Fr ü.!d.ú u HILIí ô STTP. FT NDAMENTO
IrG^Lr Diip.or & Licib§lo !" Dvml5rI02l. mTÂçÃO: R.curE PÍÍprio. do MldcÍpio d.
Cqb.Gtod.: 05.010§Iriúdàcird.I}fulibcllqo.Eü.122á01-a)92 -À!ô..^tuiEb-
!üivn ô STTP l5í51.1{Erl09r -^{4.. d. LíclhüL no Sido d. Ilü.ib 11.9039-qm - olúu
s.úviçor dr u!.iror P!Éro lurltice 0O0l - Rtsrto Ordirútoi vIChCIÀ: úé I o/D9r021. PAI(TES

CONTMXANTSS: $rydiltodàli. d. t&dio c llErloÍiô. Púàtid d. CqiüGÉd.6: CIN"
Ê'"+72{t2l - 10.0ó21-rcuÁRrcDAsrlv B iBo§À.$ l7ã».m.

túí.trt tuntctp.t
do Llvr.mcnto

IRTTEITURAÀIIJNICIPÁLIIE LIVRAüE{TÍ)

AvI§o DE uqxaçÂo
PrEGÃo PRESENCTaL If 00006/rr

^ 
PÍlfôlturâ d. LlvÍrEôÍro - PD, toÍrr púôlicô qu. rcdizrí rErvór do PrDgoclro Oicirl . Eqüp.

d. 
^roio, 

..dld. D. Rr. Jo.c 
^E&ico 

d!,AIE!id+ 18ó - Cátm - LiyÍE Eio - PB. L m:00
tod do üt 12 d. Jorho dc 202I, licihslo Doddidld! Ê!fú PEl.ooüL do tiF D.nor pr!9o,
pü!: Coltrrt çlo dc lEr plrro. juídic. Fr! pÍlrt r tlrviC.6 ro tnúDort! do. Ílrldüo! ólido.
E.idd.Lit . cônaEiril (.!6do uan vi.gco por .!o.'l, p.n o .LÍro .dittio .corolo r.rtio
cbi{'d.L h.lizô t PB-138, 1661, Zôú. X.uÍ.L clqir. OÍüd.-PB, dií.!i. 163 h, ó d. iú
dâ cidd! & LivÍrEcrto-PB), côn uD c.Dilhro coo Érro.cÍir tipo íollffiol of, coa 69.cid!d.
9u 4OM,, quc,lo mlêt ôr di.ÍiiDcrE r€.t cid.de, drü dlv.rl dirpoÍibiltzr un lquip.bmlo
ãtr (ÍoI m mU ot R.oÍ!o.: prsvlrtor m orroato vifatÀ rurdrn rüo l.d: L.i Fd.trrl oD

10,520/t2 o oLidiri.ÉdL . I.i Pôd.Írl o' 8.66í93; L.i Coryl@Gob! !' 123/06i Dqú6
F.d.Írl !'3.5r5l00; € bgi.bçfo p!ni@t!, collidaürl ú dÉÍtç!.ú po.t ÍioÍlt dü rlfcrida
rorEÍ. hforúrfó€r: Do hoÍtio dü ot:tD.t l2:m àoÍu dor di,| Íú6I, m lDd.ftço .urÍt ilrdo.
T.LfoI.: (0t3) 347?-1042. edil: lirüicih..c.@SDdl.coE E/riàl: hüp:/lirutdb.pü.8Dvh./
taôDo{-iafomr.../licir....r; E*e.L..pb.iov.bt

uviúdio - PB,29 d. Julho d.2O2l
Gllt.. r.ú!.riL do S.lar

&lrodr! ()id.l

IXTIATO DI OO}ÍTIA11o
OBTBT9: Cootúdod! F!*.§lo d. r.Íviço d.liry@, Dro'rtloslo. nDu§l do FEin6oiopíülico
rro M|Di.lpb d. Slo Jdá rb DúÂdPB.
PtND^À{BrTO !E§AL: T@.d. d. Aq t' lmrzr2l.
RECURI;OS: 02.ü - SECRSIÂRIA DE OBRÁS! INmÁ ESTTUTUT^ B SBVIçOS PITBIICOS
- IJ I22 IM5 205,í - MANUIB.ICÃO D^S ATTVIDADE§ DÂ SACRETÁXIÀ DE OBRÀS. INIRA
esÍrlrrur^BsRvrcogpúBu@s; Ii.52 r()z]t2rsaMÁNUrE{cÃoD^r-DfBz púBu-
ca - 3390J9 - ouTRos sE(vl@s DE TB.cm.os - rtsssoÀ ruR.blc^
uoElcl^r 12 (d@.) m.|.Â
PARTBS @Nm.AT NIES: Mfurl MuÀioiD.l d! Sto ,o.é do E@tu !: 10101/,021- AMETÍSTA
@NIIIUCQBS E SEXVICO§ ERzu - CMJ: 29.t23.673^m1-16 - nJ !98.127,?8 CI}rEio..
Ev.otr ê oib mil c.do . vidÊ ê ÉD ,r.ir G ÉÚ o oib c.úvú.}
Slo Ioédo E dn - PB,25 d.ilDào d! 2l2l.
EAAU BAI'IL.INAUJO DA SILVA NOEXICÀ. PRI,rAITO

Mtllura tunlclpal
dc 3ão loró do Bonflm

rrErErrunA MLMCTTAL DE sÂo Jo6É Do EoNmu

IBETETI'IA }ruI.ICIPAL DE TIDIA EIANCT

IIEIEITUIA MI'NICI}^L DE M(rcEINO

Proúelhtra tunlclpa!
dc Baraúna

IXETEITI'XA MI'NICITÁL D; BÂXAÚNA

EXTI.,AT]o DI «)NTBAT(XI
oBJEm: ÀOUSICÃO DE I üM^) UND^DB MÔ.\/EL DB S ÚDB( r,tsULJlNCt TOOÂ-
snol.Bs REMoÇÂo rro Frrf,olo B r (rrM) vdcul,os, j (cIN@) p^ss^cEr(x p,tx^
JTIENDRÀSBCRBIAXIA DE SAÍ'IDB @NFORMEA DBCXJCÀO DO' TMO DE RBFERENCIA
NEI E mIIÁL B SEull 

^NE(OS. 
FUITD MENTO IEO^I: tr!8lo PÍ!!a.id r. m00&mr. vI-

GEIcIÀ.éo60ldoqedcioÊrEc.ir!dG2l»1.PAnÍE5CONÍi.âI Nr!§: HlirrlMDi:i!.|
d. BÍrtu o: CT l,l'ü106&2(pr - 2r.0ó2r - FIORJ VECOII) Sá. ru lrr.s@.q crlf 000r9r02l
- x.06,l - @MERSÂL S NIAN^ Vgcut.oll E rEç^S LrDA - X,t ó5.000,0.

EXTNAIO DE CONTRATO§
OBJSIO: A{d.iCo d. D.di.rErd Fiorópicü d. cotlL q.ci.l. d. f.íE ,úr.ldl' pdr
.rryir u rêai&d.r ú rc.rúÍir Eüricipcl d! rdiL. FUND^MENTO LECAL: PÍlsro ELtÚlin
r'flm2/2021. P RIIE CONTRÀIANIES: PÍ*ciin Mudciprl dr Büiíú, or CT M 0@55nÃ21
- Zl.0ó.21 .ú 31.12:l-À CO§I^@MlRqOAT CÀ)IliT DEPRED.P RIÁ LIDÀ \t!oÍ Rl
16.09:lJo,cr}fm6t2@r -3.(1621 ía3t.l2lr -NNMpDr§rrBIrrÇÃODfl.Eeore çÀo
DEMEDICÁMBNTO§LID lrh úl r.l90.0cgrN'm05?/2mt - 23.062t ía 3r.1221-CrRrrR-
ol,a MoNTBEE Í.,O LTDÀVttoE Rt 24.6t3.10.

E ú.1ürÍ. unlclprl
da P.dra Br.nce

ÚXTN/ITO DB TIRMO DE ADITTYO
INSTIITME{TO: PÍiE iro TÍú & AdÍivo .o C(ÚEtro a'0042}2021, ú l7 .01.2921.
P XTES: ffiitÚrr.Ír&LiFr ib P!ür BÉ!..qr! TÂ|.Í§t EL@SMOBARBOS DTNIZ
ErRg,r -CNPJ }l. 05.t2135fim1-7c
OBJBTO @NTWIruÁl,: 

^Sui.iç16 
d. @brúdw4 ólco luütrifi<áL. . truÀ

OBJETO DO ÁDmÍvO: Àil do d. vrloÍ
rUNDÀME{TAçIo: 

^Ê 
ó5 ü I.i tr E.666/9!.

P!ür B@PB, 30 d. j'Dro d! 2m l,
Jot.Elrlo B.ttor dc 8oE . Pltl.lb

Pr.ú.lüllr túnlclD.l
d. toú.lro

EXTI,ÀIIo I'E CONTI]UO§
OBJBTO: CONTIUTTAC,IO DE BMPR.ESA PARA AQUISIÇÃO DE @T,IPA.T'@MOS ODON.
TOIóOrCO p R BSTX.UTUR CÀO B 

^DBQU^CÃO 
mS 

^MBTENTES 
DB 

^SStSTEncI^oDoNroLóGrcA N^ rtrE{cÃo PRnrÁxI^ À s^úDE DESÍE MlrNrclPto. Fu}rD^.}rEttrTo
LEC^L: Ptlrt El.!úsic. !'o0oo22o2l. DOÍ^CÀO: R..clÍro. PÍíprior ô Mud4to & Mo-
r.irc: LBI MT MCIP ! 3/í0Dm0 PORT RLA OM/MS )f 3.39V2020 m.ü0 SEC MITMCIPAI
õzoro.to.tzz.ooor:yzo urmrrsNcÀo D^s 

^TrvD^DEs 
DA SECRE'Í^RI DE SAúDB

3.3.90.39.00.m ml ourRos §ERv DE TErc. PEssoA ,t RJDICA m0a0.r0.30l.l0l2.lmt

iüà;;iriii',.-iiriá..';.;..1 i-,,,,;]in ii r,rr;?rj;:*;l{



DllloOíldJ Jot b . Qulntr{clr., 01 d. ,ulto ú. 2Ol1

,IQUI8. DE EQlmÂMENm pÂX pO§TOS DB SAITDB 4.4.90.52.00.00 2l I EQUIp^],Bm
B MÀIBXIAL PERMANENTB O2O,{O.IO.3OI,IOI2.2O37 MANUTB{CAO DAS ATTVTDADBS
DO PIo(]xÁMA SAI,IDB BUCAL ()2OO.IOJM.IOI 

'I9" 
MANUTBNCAO DAS ATTYID.ADBS

DO CBO 4.4.90.52-0.m 214 BQUIP^IíE{IO B M./IITN L PE$ríÂNEl{Il" VIGÀICIÀ: .É o
0ú.I do qedqio tu !..irD d.2r2l. P rTB§ @IITR/[I NTBS: }r!ftit r t{úiciÊ rlê Mol.ilD
!: CT }.ll (x)lmrú2! - 24.0611 - BS EQITIPÁJi{BIÍO§, D{DUSÍf,IA B COÀmCIO LTDA - RS
9.t97,mi CT lf 00109/212r - 24.0ó21 - DENTEIIíED BQt IP^MBNTOS ODONTOLoGI@S
LIDA - tS 2.650,m; CT }f ml l0rl02l - 2á.06-21 - EMIOB X/ERI § ODONTOLOOICOS
LTDÀ - Ll 1547r& CT N. mr I l/202 t - 21.061I . EQUIP^S^UDA PRODUTO§ pÀx^ SAUDE
LIDÀ - RJ 2J.000,m; CT }f mllzl02l - 2a.06ll - I. IIBEIIO g)MERclO ffACÂDISTA
ÍjrDA - Rt 4t350,@ CrrfmIt3/2021 - 2,.0621 - ODONTTOXED@MEnOO DE prODUTOtt
MmI@ HOSPIIIIÁR!S LlD - ú 26.706,G CT N. mtll:Ií]2l - 24.061I - QUrC&I,M
E{OMMBRCE - ErIlU - Rl Lt10,00

Prolbltura tunlclD.l
dc Bom.lúlno BrtLt!

ç(

EXTTAIIO DT TEXJIIO ADITTVO Ii' T'NT2I
c .@q PI!Êr'ú. M'dciFl d. Bílrdiro Bíi|E
\ Àó: CONSTRUToR^ DOIS INMÀOS UMITÀ)À
@lÉ: O Ft..e Tt eo Adnivo 6 o@o ój*ivo FúDss o Ft o d! üraoci. do cúlrro t'
0(x)532l)20 úé o dir yy06rIml, p.tr viúiliE . viriú té.oicr pÍ. tt.lbiE úb dr oüÍr c llQc€1iw

rl[dm!úçio Lr.I 
^Ê 

57, ! l', V[ ü ki 1.66619r.
Ju!ücâtivl Dú!êarlbÍrC. @t lrdFÉF6orüoFrro d.vtrt!ôi.ôcoütüo!'q105312020,
p6 viúilizr . ülit rlEic. pltr rlllbiEano dr obr . l! p.ciivo p.tD@b Í!tut4 !o. 6Eor do
An 5?, I lô, vI, ô L.i !' 8.666,13 . Olüri. Qr'.ÍL d..iô aoDEt o.
BcErdiD Bllirlt 02 d! ríl'so rt! 2O2l.
Á.IIIOMO AIJD A'{IIRADD I'E §OI'8A
ftf.lto dc Lrllridro Errh

rururrl'XA MUI{ICI?AL DE IBNAXDINO l/IruTA

Prcírltura munlclp.l
do 3ão loao do IlíFl

rBErEÍrt l^ ItuNlcrr LDE sÂoJoÃo @ncnl

PRETEITUIA }II,NICI?AL DE 8Ào JoÁo Do TIGRE

EoMourcAçÀo
PBrcÃo rlrrrôMco ri' oaaatzot

Noi em do ÍllrúÍio frd .Fq.údo Flo Pn!Éro O6ci.l . otãvdo Fr.. ü Âr....eir
Úrídi.., rctuEE D Pntft Elaúoôi.o r'0ü()52OI, qt! ôidva SISIBMA DB lmISTRo DB
IR.E@S PÀx.A AQU§[cÀo DB M,iIiIflIAL DE UMPEZA PARA SUPRE AS NEGSIIIDADES
DO MU!{IÓIO DE sÃO rOÃOmTIOI& HOMOUXIO o.ütr?Edd. FEo.üEab lhiúh
c 

^DruDrcO 
o ãl oôjáo.. 

^BIJSON 
C ER^LDB UM{- ú 217.$9.m; INDI STP.I BC+

I@CPDBPRODUIOSDEUMPEZACá.MPINB{IIEüIDA. Ú I J.OBJq J.Tá@MBRCIODE
CTGOS DB§CAXÍAVBIS [rI)À-ME - T' I?.OI 

'.q 
SILVANDRO DIBq) DBÀIàUQURQT'E

' ttrn^-xt 1J.4.7.60.
\-/ sto Iobdo IIst! - PB, 29 dê JtEÀo d. 2lI2l

MAXCIO AIJXANDXI IIII!
H&.

EXTRAIO DE OO!'Tf,AIOA
OBJEID: SISTBTA DE REOISTIO DB PRECO§ PAIÁAQUtsIÇIO D8 iüTÍETI,AI DB UMIEZA
p .xls[rpRJrÁsNBcp,st]tD^DBsDoMUMchoDEsÂoJoÃoDoÍI@EPUNDArmro
LEGÂ!: PíEdo EÉüiI r' üXx)52021. Dm^CÀO: rsrlo. Pr{Fio. do MEicbio .r. Slo Jdo
do TsÍ!: Rrcun§os PRÓlNos E FDBÁL m MUMCDIO DB SÀO JOÃO DO TICXB: 01.010
SBCREIÀIIA DE ADMINISTRACAO - 04 122 2'02 2ll)4 - MANUT@{CAO DAS ATIVIDADE.S
DB^DMINTSTRACÀOGER L-03.mOSEcf,SIÁXr^DEmUCÀCAO-12361zül7zJII-M -
NUTBNCAO DB AIIV. DA SBC. DB E)UCâCAHNSflJNDÁM&{IIL - IX.fiO SECN,BTAN,'A

DE SATJDE - IO 3OI 2006 2OJ2 - MANLITB{çÀO DAS ItrIYIDA,DBS DÀ SECNETA.RIÀ DB
s^ÚDE.O6.mo SECREIÁRIA DE INTRÂ-8IITRUTURA- I' I22 2035 2@6 - MÁNT,IENçÃO
D sEcR.stÂxIA DB D,IIR -ESIIUTURÀ- 06,m SBCREI^XIÀ DB AORICIrLTURA E ME -
20 r22 2@4 20rr -M^mrrorçÁo DB ENc^Roos coM^ sBcREr ruADB^o cu.T(rxá
B ME- 07.0r[ SBEET BIADB DBS&{yOLVIMENI0 - 06 2Á4 2014 2053 - M NLTTEIçÃO
DA§ ATMDA)ES DA SECATTA.RIA DE DBSBTVOLVIME{Io - OO,O@ rcNDO MUNICIPA!
DB DBIETVOLVTMENTD SOCTAL - Ot 2,ta 20la 2OaO - M^NI,IB{ÇÀO D S ÀTrVDÀDBS
DO FUNM DB DBIIE{VOLYIMENIO SOqAL - T().OOO PUNDO MUMCIPA.L DE SAT'IDB - IO

3ol2m62o2o-M NUTB{ÇÃo Do ruNDo MtINÍcp L DE sÀúDB - 33.90.30 - MATBIT !
DE @NsUMo. vloÊNcl : .ra 29/06rrll. P RTBS coNTn,{I NTE§: It ôinlíl MlDjcir.l d.
Sao Jolo & ÍSr! 6: CI N'09001Á»l - 29.06.21 - IIIDUSTIIA B COMBRCIO DE PRODUIOS DB
LD,oBzÀ cAi,cNB,rsB LTDÀ - Rt 15,033.$i cr N'00002/2021 - 29.0611 - ArRusoN cÀ-
BRâL DB IJMA - Rl 217.499'00; cT }f flD03/2ml ' 29.06: I ' I.Tâ COMBRCIO DB ?t.Kn0o§
DBSC XTÂVEII| LTDA- MB - RS 127.015,00;CT ll'm(n{Í1021 - 29.06.21 - SEVÂNDRO DIEGO
DB^IBUQUERQUE PBT.trR^ - I§ 15,'47,60.

r-..-.-.4-F
.-.rtd.ory,. (rtr-t

lsrria+t-rá-4.-
&o-d-.i-b.r_r-
..r..êr-EoFtt-a-ill

rd.a+-.-t-9Ê
.r-tb.ú.8(5r,ts!
t-.B.Er--d.rt
?llmtL..c.l*rÚü,.
d--t-..,ri.h-

-.-..1.b-..Frl.'-

ffilturatunldpal
dc Agfilar

PNETEITI'TA MUIüCIPÂL DE AGUIAI

?f,DTIITUIA TruNICI}AL DE ACUIÁI

ErIATA
PIIcÃo rtlglNcl^L I{" ta/:{zt

Oüjô: À$i.iCo d. !$ri9@ . @irn od.úlúrico ,.'r o CdD d. l4.cirliL.L qb.blô
rico (t BSI jrú . S..Ít Íir d. Sú'L . rrlio AEbi.rE, cd.!b . pdüt d 33t9ZIr, . T!íDo
d. cq@i.o f 25ü)2mr, d. §do cG r.ç.doçõ- !o Tínb iL xrffir ir Eqo.o
.ditrl o. $!it 6.ü tãô !*i. iüUúú. ddb .dinl

AiIlir-PB, 29 d. Jurào d. 2m I
M.rL d. radDr M.d.l d. C.ldú Alrü

Pr!dd.!t ü CPL

PNETEITI]XA MUNICIPAL DE AGI]IAT

AvISo DE EDTIAL DE IlcITAÇÃo
TOM DADE PREÇO{i If 0(ms,m

^ 
mít[i Mudsip.l d! Àsui!4 i!wé| d! !u. Clcir!& P.íDEtd. d. Lidido, t ú!. Éüü!o

FIr coDhroim(ato do8 iÀbnÉlrdo. quÊ firú rÉ.lizn liclbdo ,l Eodniüd. To6dr d. PÍrÍDr n
ú'00252@1. do tipo nac p!ço dot L p[r cenôçlo dê .ÚlDr!.. & Íeo d! dsohrnr D.,r
rlforEl dr E!.ob Lil.F. Ânálir ArD6 Litô, ú murisbio d. Atuic.PB, .r.adodo .o oGvalio D.
4471019, mj..tâú[r.ar!o dh 20.0?.2021 ü 08:mhcí4 rr.dr d.licir.r!.. d..r. &do, dúdo
!. Ru! Eioll) Lr.ala stf, o.oto -&rda'.PD. O.ditl. dori! iíft,rn çõ.r roodre:.G. ürpriCo
do€ iri.Íü!.do. !o râd.Í!ço .ciri cioô, É tdüo dr. mfl ü 12:00 hon , coúE p.lo t Ltu
(0+.E3) 349&l I Eo, Do vw..EuiÍ.pb,rov,k ou w.L..É,gov.h.

Mrrr d. rít.. Mid.r d. c.rd.. #tiü'PB' 
29 d' 

'Úho 
d! 2o2l'

Inddr... ü CIL

E,!íTAII) DE CO!'Tf,.ÀIS
II{|;IaUMB\IIQ: CútepFrúCotl EvÍ!&Eü o@ r ItErú d. Pr!9o. tr 00Í204m l.
C9NIR,IIIÀNTE: Pllfalú. ]áúiciFl d. futriÍ
@NTMI^Drü RONAITOÂDII NO 

^l.vEtl 
ME - ITEIí l0

OEJEIO: CodúCo rh. ..wi9d t . ,.ü!iro, (Í'B .rB. tdúi. .püC.ô o Erú Lg.l E Eicb.L
.a div!.r.. S.qúi4.
V^LOR MEISALIT: 3J0,m (Eà Eil. qui!ü..6 n i.).
v,urn GLOBALRI: 3EJ@,m (fiú. oXo Eil. qübü..io.,t i.).
Pn ZO: h !.iEtúr do c6lÍ.ao.d ! l.l2l02l.

^Í!iE 
- PB, x) dc jEüo d. 2.@l .

Ití^lloEL xlrll§ra coE Ia ruÀo
tú
IN§IRUMEflC CdúoFrFtdCod.sak!d..cqüc@.T@rLá.Pr!ço.trím202m1.
@NTn.IIIANTE. Pt!ftiEr tr{üiciFl dó 

^8uir@NÍIAIADTü JOSÉ E.E{O FBN.R.EN,A DA §LVA MB - ITB{ 12

OBJETO:CúúÉodo.slis.oEúoi.aDsú.oCo.c.mcrrrhüúir.plic.droúD
bsd --;! l @ dirÉrú S..íúi.r.
VÂLOR ME{SALRI: 3jm,m (ua. úil ê {uit}.do.,t i.).
VAI,R GLOB^LRI: 38J00,m (Eir! 6 oilo Eil ! qublalÉ lt ir'
PR ZO: D. diIler do cütr.o ú 3l.l2l,,2t.

^suiÍ 
- PB, 30 dêjulô d. ZZI.

MANOIL BlIflCIA GUDIA Ítr,EO
Pilfdo

INSTRUMENIO: Cortlb Fr FrrEdo d. !.Íviço. d. ..qdo o@ .Imrú d! PEç6 r'(](m(y202l.
coNftu[ANIB: Hailrl MEicip.l dÊ 

^8uir@NTR.AIADA G^UDEI'|CIO MENDES DE SOU§A FILHO ME - ITBI,I 02
OBJETo:CoDrúdodo.Eviçfl.oDEódn údiolosi.r.,02 Dlrli!ã DoÍ84., SãltEi. d! §údÀ
V^LOR MErs LRl:3.000,00 (EàDil lt i.).
V^I-OR OLOB J,RIT 21.m,00 (vbEllrEil F.i.).
PC ZO: Dt uiEl[l do cô{trdo nÀ 3l.l2.ml.

^€uia 
- PB. 30 dêjuúo d! zzr.

MANOf,L BATII'IA GI'EDE8 rILEO
FnÍ.íto

INSTRITMENIQ: C{dlto F! !l!úç& d. Eviço. ú l.{íth cG t lbEdr d. PtEo! !'m0202021
@NTRIIÂNIB: Prlfdtur. MlEicipd d! À8ulr

F,n
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PREFEITURA MUNICIPAL OE IÍAPOROROCA

ifnâcralo
No aüso d. Uclt Co TOMÁoA DE PnEçOs Nt 0dr3/202l publledo Dlárlo

Ofl.Ll d. Ungo E dh 2!, d. lúnh. d. 2!21, s63!o 3, ,áati. 272. oírtoE ú-sE:
C.ntntrdo d. .mpÉ Br.d.llrrd. i. cofÉrdo .Ml Ên .Erir os e.rvk$ d.
rpidE . S.ÍIo .L ÉM,Êt MrMxr fERti^NDE, lÉtizd. Dãt m(ltctpk , U!{.5t1
Contút Có dê .nrr!5â 6r.d.lltôd. [ @rfirÍlo cMl DâÉ .4o/Ér 6 Ervtçoi dê
Étum. ê .npllrCo d. E,M,E,i MANOCI SOÂiE§, br.llr.d. n6r. ínunrdprc,

FuNoo MuNrctpat DE sAúoE oE ITApoRoRoca

dtr to oE Datas{a 0E uqÍrclo
PMrctsso: E poigo dà Moth,or nr D_v00019/2021. OUEIo: AqUEtçIo oE CIMAnÁ tnlÂ
PÁX CO{,|SIFVÀ(IO DE rMUti(»rOLóGrCos, tÀnÀ ÀTÉIOEI À DEM^NDA OA sECÀEÍÁitÀ
DE i UOC OO MUÍ{lÔPrO. FUiiO MEÀíO tl6AL &t 75, Ho n, dr tli Ulrrt nrL.!r{rl. ÁUIOÀÍI çIO: Coo.d.í.ÍldL G.r.l. n§ÍlcÁ@: lGlta'lo ! 6!ít r do
Fundo Munk d. S.úd. & n roroíG, ên !0y'062ú2t-

^v@ 
D€ o.sptlt§a oÉ (rÍtrCIO i. ovt[ngfo2t

t{6 r.írIo3 dc .bm.nt6 C*Emls d. cFcrhr E46lc! .h Morl$3 qs€
inírul o plG!@ . obÉmdo ô prtu..!. 

^&§orL 
Jurídla, r.Gr! tê a DB!.N. de

udtrçlo I. owtrl9/21r21, qu. obl.trh: ÁqU§KIO DÉ cÂM^nÁ FnÀ PAiÁ
@ISEN/AçIO 0E, TMUNOEIO|óG|CG, P iÀ AtIr{DfR A Dtrru DÀ 0l 

'ECiETÀ&A 
OE

s{,Ot m MUNIqPO; i nflCO o c.rr.sr.rld. ! EdhãÍô ê lDlUOt@ o r.u oôlÊto
.: EqUIP SAUDE PiODUTO5 P n SAt D€ LTDÀ - i§ ú.qt,dr,

d,o Lr..l'r, cobc.do m F.o..dto.ntD tklbório, cubl..ttc no DoU, oOE E JOÀlÂt do
dh 2jlúlú21. oió. n& lpirv. lntêEí. n| lldEnt cL$in(rd. .m tt !€üo |l|Í.
nlVO<i/\,sE, ,o§ . CDN(I)Ri!NOA Élll-EA Xi (,,.th3/202o,lá q'rê ff@o d.ltÚír.õ o
d,Élnt Es po. pân do3 ltdt rE5 dutí(,dó. nô ,r.t.trti prc..dtmnr! [d!úó.b,
d.t .hln.hdGe . .berturs, p.l. D{Etorl. d. gbr.ti§ttNFRÀ d. novo procldth.m;
lkhiróô .on o lGm útsto.n dáÍiÍà.nro d. .F{oclo .L r.t 8,a66y'r.!É !tdn.É
sê 6 autos à çomlt.lo s.to.Ll d. ti.itâéô - cslrrStlNFi Fr. flm dê luutt.do dogt*ita Ao. &ó5, .r!ultêm-.ê.

,olo Pesr, 29 dê lunho 2t21,
iutt s Htalo D^ gu^ fltTo

S..EÉ,b d. SEtXFn y'rM»

PREFEITURA MUiIICIPAI. OE I.AGOA

^vtso 
oa Hoiaotoc {Io

,iBEIo arEriôí{rco tl! üÊgtt
N6 têmor d,o .d.róíro Índ .Ft .nàó o.b P'llÉko Ond.t d oàú.M(bp.E.r d. Â§$orr.lurldkr, r!í.nnr! e PÍtÉo Ekltó.t.. nr O0OZ5/202!, cE oblílE:

aoEtr.Lçlo d. .ml{l6. ê6p.dâllrdà ám É.ll!.tão C. lEns l.bodrort h, ú.ndo
.tndü .r ÍE.!.sld.ús dâ S.!r.E L Munklp.l rE S.úd. d6tr Msntcrrto d. t.ro!.PB:
llOMOlOçO o dr!.pond6r. ,,ErÍh. D lklr.úito . ÁDrutr@ o s oàl"to â:
tÀloiaToto DE 

^t 
utE ol tc saxT^ c€ou LrDA . nJ 17.910.@ poucuNica

FOPUL i PÁTpENSE ttD - tÉ rt4,r20,00.

bao. - P8, t3 d.lu D d. 2021
MÂitÂ ro0Ât6YEs uiHriE DÉ UMA

PREFEITURA MUNICIPAL OE MATTA

rvEo Dr lprlf,Io
,itúlo Blrioirco iF ,/zat

PÀ r..201r.1412021 . Preao Elêtónko ni (b7/2021, obj.íhr aqut.tçI. p.r.!t.& dê
equlD.h.nt ! ê Suorlmêno3 dê liíDíháüc. . ffh d. .t.nd.r .r rcerCd.d.r d!
PEieft!.., s..rêtÍhr do MunkÍCo dê MÀIr./PB dtíúd r.m .h r!l..êncL .ín .i€e
n .dlr.l lDo furÉ.m.íto Lí.In.. EtlE ô l.r rc 10520{, .b ffiD m 10.02+19,
rL dêqlrD m ?.raell do d!@t! .' !53G15, .pIqn(h-4, {b.ldhrbmm., . Lli tío
1,666á3. l.l crfirlêm.nt r m 12ty'06 . Ía7/l0L . d. 15 legi.làllo, A!.tu .: U d.
luôho d. 202r, .r lúàr::tlr h, hbm.çõ.r: Í!! sl! d. CPL E 6d.Í!ço Rui M.no.l
MâlqlJl3 no 6Z (!ntm dê (,7híünh 6 rlh!f,hri, Ê rlli cdn t r9olhâll.coln ít
ritlp.//i€ltã.p!tú.hí, httD://r*ú.r4.pà.a!t.br htr!É:/á*w.F.rt ld.(DnDr..p!Ur.É

M.lt.+B, 30 d. Junho d. 2Or1
,o5ír Dos SAirros PEiErnÂ

PREFEMJRA MUNICIPAL DE MOGEIRO

\ú Exrí^Ío DE GorvÍf, ros

OàJ.to: CÀàt-àt Í.o d. Éüpr!s. pâr. .qulslÉo & cqulp.mnrG odontolórtco
p..â 6trutuÉÍ.o . âdêquiçlo dG .mbl.rt6 d. .rinêncL odoitoló3lo nõ
íeiéo 9dnÉd. a !.üdê d!.t. munkÍplo. FundàD6nto Le8.l: PEglo E.tónl@
@2/2021. Dotâçlo: R.cu.sot púpÍtoi do Munldplo: Lêl Munlclp.l :140/2020
PoÍr.rr. Gh/Mr 3.39U2(r20, Ura.cr.: Àé o Ílnâl do êr.njdo ín.í!cei@ d. il02l,
Ê.É.5 Contr.trnr..: ,irÍêlh,. Muhiclp.l d. Morêlro E: Ci q)loa202l - 2a.(,6.r1
- ss EqulD.,ffitor, l.dusd. . c.s.rdo u.lã - Ú 9.!97,00; ct @ro9/202r -
24.(16,21 - D.trtüi.d Equlp.nrânlos Odontok8icot Ltd. - RS 2,650,@; Ct
0lrr10/2021 - 24,116.21 - Enlt. Matêrillr odontolorlcos úd. . iS t.í7,2a; o
@rlv102l - 14.116.21 - Équlp.r.ud6 P.odst6 tãr.s.ud. Lrd.. - RS 23.0oo,oq ct
@a7u2o17 - 2a.Oí,21 - J. RIbGI@ CDm.Elo Allc.dLr. tS. . Ú ail.:150,6; cr
@1ÉnO21 - !a.06,21 - Orr&loh.d Codaio O. Prírrtd M..rlco H6ph.l.rê
ud. . Ú 26.716,@; Ct olr1la/úI - 2i1.06.21 - quktt m E{ohh.@ - tlElr -
Â9 1.840,@, §v

^vrso 
oE HoraorocÁclo \.

Pra6lo lrErrôxrco n. 2/ro!t
:3 N6 t m6 do El.tório ílNl aplwntldo pllo Pr.!Ed@ onclll .

obsêN.Co p.rê..r d. Às6.orl. Juídlê, roÍ.reõtê .o Prcrào Elíónl.o @2/2021,
que oól.tly.r.oúr.Éçlo d. .mEmú p.m .qohlÉo d. €qulp.rí.íte
odútolóslco prr. .rtrrrur.do . .d.qú!.o do! .6b:.nt . de B.hé(j.
odontolóak2 n. .t n(,o p.lh,rl. I úid. dcL Dunklplo; |to'rlolqo o
cn6lond.ntê p.@dllnc.to ll.llâórlo . 

^djsdko 
o su obl.lo .: ls

Eoure.m.õto3, rndurt l. E Com.mlo Ltd. ' hS 9397,@j D.nt h.d Equlp.m.nt6
odontolorl@r [rd. ' n§ 2.650,@; Emla. M.t rl.l. Crdontolod@ úd. - i5
,5,17,28; Equrr...udê Pr.dútor P.ã S.úd. Ltd.. - iS 23,lxrod,j J, ilà.lro
Con.rdo rtÍadlit. Edá iS 4l.tír,@j @dtomld Coô.tt o 0. ê,t luto.
M.dlc. Horplt l.rtr Ltd. - RÉ 26.7t 6,@; quictbu,n E{ohm.rc. - Elr.ll . it
1"8«),@,

AVI'O DE 
"IGISYf,O 

DE Pi'çO' \
§t a or. nor rênos do o6Ero r.d.r.l ,.a92l201,; Dê.rêro F.der.lvlo,o2al2019; . l.al!|.!lo pcrtln.nte. conrlr,.íâdãr ,! ili€r.Éct ,oíê orui dis

reÍe.ld.! ío.n.!; ., .líd., cmiorre . chsrlfiÉCo d. propoí. .prelentd. no
Pregao Cl.t'ônlco I'J. @2/2021 qu. obl.tJv. o EalsÚo dt pr!Ío. Per.: Co,rt .t.ílo
.L .mDtH e.E .oulttéo .L .qoi9.mntc odontorósb ,.r .sÚr,tum4o .
.d€au.clo d6 !mu.íte. d. .3s§ancl. odonto!óak .. atênéo 9dmátt t 5.0dê
.,cnê muílclplo: tmlvê roilrúâr o pÍ!ço ior rsSulnt6 t6lre: odo ./ou
êntrd.d. hteg.ant. d. pr.n.n. .tá d€ ,.3l.tro d{ Pr.çor: Prcí.ltur Munlclp.l dê
Mos€ko - Cnpi 08,866.50U0O0r'67. toh.edoE5 idnr.dot: l. Equip.m.ot6,
lrduírl. E corrdo Lrdâ. Crpl lra.709la3l0@1-51ar lt.ú os: ql.: o3/P. Uôlt À5
3,2E lr: v. rot l. ú g.*rr.qrj D.nt m.l Equlo.Dênbr odontolódú Lld. cnpl
o7.8Sr7-O39y'OOO1{O: tr.B Ot: qt.r 05/P. Unh. Ês 5m,m: V. rot.l, n§ 2,650,@:
Émls! M.r.rrals odontoloric!. ltde. c.pl 71.so5.5641dlDl-24. ltlm 15: (lt,r 07lP,
UnlL FS 221,04r V, Tot.l. RS 1.í7,1à ÉqulP.r.ud. PEú/t6 P.r. S.u& LtC.. Cnpl
34,a36,la!y'Ooo1: lt m (,6: CE.:oVP. UnL nS 6300,00; ttem 07: (&, oV?. U^lt
lS 1o.2qrd); It m 09: qt.: oVP, t nit. XS 5.9@,@: V. lottl. Àt zllÚ,@; l,
Rlb€irc ComElô AEGndilrt úd., CÁpl 4a,972.926lqr0r: lr.n 0rr qt;oVP, Unh.
nS r.39o.ooi lt m 14: qrr 07P. unlt. iS 6.0@,00, v. Tot.l. RS 4t.350,00;
O.lontomd com./clo oe Produtor M.dlco Hosph.l.rú Llü. Cn9l
O9.arA.O2ly'0OO1{O: ltêm 03: qt,: 10/P, U.h, nS 1.a55,qr; hln lr4: O.: ovr. Unlt
RS 29i.!ro; ltêm 09: QL: orlP, t ôlt RS 7!t9,glr: ttem 10: Or: 02,/P. UdL RS !go,lr0;
It h ür qG: o6/P, Unh, i5 195,90; ll.m r5: q':0rlr, Unlt,: ns E,nE@: v. Íotã|,
iS 26.706,00; Qlrclàuô Etomm.rce - Elr.ll, C.Pi :10,323,516/OOOI{rt: lt.m 11:
qL: Oa/P. Unlt. iS 23o,oo: v, Íot.l, RS 1.1L0,@. vralncli: do.. rô.3ê3 e .ont r d.
Dubllc.clo. a ar. d. À.atsvo d. Preço. tupr..lt d., n. Ínt 8r' P.E dltihlr ..
ôuêsto& de.dEtn6 d. úlllt:Co dâ pr.!.nt .râ. ío êlêho o ro.o & corn rcâ

iONÂIDO
f9, ú d.luiho rL 202t
MISCENÁ DE OWEInÀ

5@!údo ê Csto.
PREF€ITURA MUNICIPAI, DE ÍTATUM

Errx ro Dt olspEltt É uor f,Io í{. ú/ânr
Oô,ErO: PrÉt Co.l. srÍ!. & rô§Doê rlú êqulFr ql* irlh.lhr nr lir$. d. írE,t
o orütE tlo írur @VlI}ú, ü@L.lo . S<!t-L d.5.úd. d6t Munldplo, 6 oF
Ekub tlFo .L p.§êb ffi rElDr|.éo hlnlü d. 1,0 cllndr.dü, op.ddrd. p.d 05
{chco) p.sio.r uma srndo motorl*l . sJ.tro p.ea.l,Êr, @mbuílvd í.r
(álcôou!.roiin.I @n .r @ndklú.do, üdG .léirkori dlECo hldraúlÍ€ ou .létllej
Cmblo Dnud d. 6 HEhr, ,n lo d@ h.Ehs . lnnt |ffi rDEn . ú 0a tqútm.
Ft |{O^MEiIÍO t!G^L [tLDãrt d. t/dt çto n OÃ815/lOr1. 0OIrrçIO: iÉrn6. ü
CotÉrm FalêÉl . prffi do irunlddo d. n tuà.: 20.70 - 10.301.2@7.2@8. - 21.O -
10101,1005,20ag,3,:I9036. vtGlxoe úÉ 2540/2021, PÀiTas co TIÁTÂNTE| pr.t huE
Mu.lclrll d6 [!tub. .r CÍ r 0q]852021 - 25.06.21 - ]oao Lürl| de Áíúr . (,t
02416ia0+62 . iS lE.@,m. loql 0E ãlCL4IO: I'E!E MqLlFro.

lDlso E uoÍralo
PiEelo PrEsEllCLlr il. afofl

Ío@ úUko qu€ hÉ É.liu. úi.v{i do PÍr8oêlm Of.l.l ê Equip. d. 
^!ob,r€dkh ru íroÍ6d roré §hfto, 75 - c.noo - lt tub. - Pq b &l! hoc .lo dk ú

d. ,ulho .L 2O2l" lkltréo ntod.adldê ,rqlo Plandd, ô tbo mmr pr!ÍD, p.Br
EEo,çlo .lG r.rüçor hadl@ .rp..l.llErd p.E 6rlt5 . @m d.8in@loai!, p.r.
âlêídü .! deõand.! oDeÉdd.ls d. ss.t rl. d. fúd. rl6t. Muíidplo. R€cuMtj
pr.vrío! m orÍ.m.mo úr.it , F!íd.hlnto ha.l lri É&nl ni 1o,5m/02 .
st &tLrLriaü . Lâ F€d.rll .r 8,664i/93; tli Coh9hlmur i. 123/06; o.aÉo
MunldÊl llr/lqr6/97; . Ldd.Co Édn il., .ordd.íü.r r .hrh!!C3 ,6t rioG
da í!Hda3 no,lr. lnbnn Éêi: no horado rLs 08&.r l.O horü Cos dl$ út b, m
ênd...to euFlchdo. Tô1.íoí.: (08!) 339F1020. E-máll lklt (.oelt.hrbâ.pb\qov.br.
Edn l: hnD5//ft.hrb..pb{o/,h *w.t ..Fb.d,hr.

lurvô+ P8, !O dê lnho d. i021.
JIJSCEUI+O MOI{TtliO DA gWA

PESo.iE

PREFEITURA MUNICIPAL OE JOÃO PESSOA

ar6o or rEÍ alo
@ aoirÉraor ,úluc tt. o{c/rr@t

piocÉ550 ÂDMrlrStnÂTt!/o Nr 2r2v16535
ol vE C6M: EtíOt|t&(zll-lox,l

l í8UMEúTO: À ffi1tu6 MunldÉl & ,o& P.l§d .tRls .l. Cdris:lo
sêtodll dê LEft.co, dêüd.m.nr. .úorlr.d. D.l. Port d. íe 89t, c.t dr .h 01 d€
m.rço d. 2021, tom. públlco qu. í.É l.rlL.r â tkh.Éo ná hod.lrdrde ConcollÊ ra

PúUk .r rr.(o3/202r, .m i!8lm d. .ÉCo d. .mprdt d, por Dr.Ío onEno, cd
dF rtê Ídtáí.ô llEÚ pnço doh.l @r iÊturla PróDtl6 . s G.llr.d. É dL O! .,€
.rEtD rl. 2021, rhDEt .iÉlmii. c r0 h (d.r horal, t «lo ..m otl.to . C.íaECo
da EmoÍ.s. ÉFd ú.h .h E.r.nhirL pür ErecuCo dú SrrW!. d. lnphnt ílo dê
P.ún.nt do .rn P.r.l.hrÍp€dd . Drunraàn em dtv.Eos h.kÍor d. dd.d! d. Joáo
Pê$./PE í8.iro Grotõ6: Rú. ilir{râ, Írdrs!. Sr.sflL E RU. lnldo v. GomC,l, {0âlÍÍô
6r.m.mq ÀHrd. Jolo Mrl. d. Â..úlo) . tE ltr! &É l!Ld(!: Au. iondónltj' loll aI
A óDlt do Édlt l . sr .n@. .tt Éo dbD..lEL . . ('tDolEãô doú lntü6!.d6 . p..dr
dã .úÁ.+rr. dr. !lr/06/102l no .nd.EÍ.:
ttte:/ rn$ãMcl.Je9es.,pb,gdllldt.@d. SUPOTTE LEGÀI- L.l l.dêÉl &56í93 6
3üásdtÍi!6 ro3a.íioÍÊ3' ot.lquer lnio.rnrçlo iâú Prest da n 5.h d. comls!áo
s.rD.r.l d. Li:lt clo m 5ê.Ét rlr ó,! lnÍr.cnrúúr, hai[t .L . Av. tlo Grànd. .b 5rrl,
zt. a.kro dG E r..b, ,o& P!§o+ P.nb. m hdarb d.s 8lt & lzh o{ d.! 1lh - l6h,
tom (atl 321+72r! a.r .tr.var do m.[ (!l.Elnh.trrD.Í @fr

lolo Pê5@, 29 t.Iunho d.2021.
PEÍNON|o WA'{DEiIIY OE OTÍVEIiA UMA

Pr.tlrhit! d. (.6i§!0 ó. Lldt Éo

Avtso DE ilvoc (lo
@t|aoiú a ,útua llr l,ot!,/r@o

pao(fsso ADM|I{§TI^-IIi/(' . 2019/Lr@1
lltlnuMElíÍt: A PraacltuiÂ Muillcral tx l(üo P6sOÁ, Fo. lnttíBldlo da

sE(lEÍA Â DE rllFnA.EsrruÍuR - sElt{Fia / PMI?, nst .to Épent rlâ p.to
So@llno de híÍ.-aídtuó âub..r F.l.ao dt Sllvà t{!to, t ndo 6n vltt o qú. @Bt nG
àsts do PEesto nc 2oÚáard,vsElxF8À . @m bs! no Ârl 49 d! tll I G66l1995
d.drh rEr/9cÁi o piiSIlrTE PlôciuMElíÍo uoÍ Úilo, @..D.nlndr Públb N.
l,,Otlaloro, r.n.lo @N oô,.!D . Critãú{.o d. Enp.ü. E C..i.llDrh .le E@h.Íir
D.d S.rvlc6 d. lDoLntdo & F.vlô.nt Êo h hr.l.hDrl.do. DÉi.a.E em
bú.íro. 8altros d. clilld. d. ,oto Pes.o./?b lLrm MuDb€bê: Ru. qd.dà d. câbê&lo
e Ru CId.d. de 6.1{D; B.Lr! d.r l.dúírl$: lu. od.ú .h Eorboltn.; 8àim tlliem..
x@ r.Ear.f*. 16á tl4. Pl<Et ) . rml 16, p.la s|Ül ê motháCor @i§t EllÁxm
q6 .06 o fu|..mnlo dú p,!!@1 . ,.lmla @lood. i. dd.m d. d.s$.rCo íol
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