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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO N» 090/2018

PROCESSO AOM,N° 028/2018

PREGÃO PRESENCIAL N» 007/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E A EMPRESA TECNOCENTER MATERIAIS

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA • VENCEDORA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO •

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N"007/2018, DO TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO
POR ITEM, NA FORMA ABAIXO;

Pelo presente instrumento,de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ente de Direito Público Interno, sediado à Rua Juarez Távora,
n° 93, Centro, CEP: 58,300-410, Santa Rita, Estado da Paraíba, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda

sob on° 09,159.666/0001-61, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Sentior EMERSON FERNANDES A.
PANTA, inscrito no CPF/MF sob o n" 827.071.464-04, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, silo a Av. Governador

Fiavio Ribeiro Coutinho, s/n. Centro, Santa Rita - PB, inscrito no CNPJ/IVF sob o n" 08.694,222/0001-63, representado pela
Excelentíssima Secretária Municipal de Saúde, a Sra, MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATÃO, inscrito no CPF/MF sob
o n" CPF 343.103,984-72, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa TECNOCENTER MATERIAIS

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.948.769/0001-12, com sede â Av, Duarte da Silveira, nM90,
Bairro Centro, CEP: 58,013-280, Cidade de João Pessoa - PB, neste ato representada pelo Sr. MARCOS ANTÔNIO NEVES DE

LIMA, inscrito no CPF/MF sob o n° 406.966.504-87, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL

1,1 - O presente contrato reger-se-à pelos seguintes diplomas legais:
a) Lei Federai n" 8.666/93 e suas alterações;
b) Lei Federa! n° 10.520/2002;
c) Decreto n" 3.555/2000;

d) Lei Orgânica do Municipio de Santa Rita
e) Lei Complementar n° 101/2000;
f) Lei Complementar 123/2007

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
2.1 - Os recursos financeiros neoessânos ao custeio do Contrato, são oriundos:
02.101
10 3021612 2042
10 301 2605 2051

l-UNUÜ MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS

Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambuialorlal Alta/Média Complexidade
Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Rá.«:if;a pm .RailriP. par
Elementos de Despesas

3390,30

Material de Consumo

Fontes de Recursos
211

Recursos Próprios

212

bUS

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO

3.1 - O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DIETAS ENTERAL PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA - PB, dentro das especificações
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contidas no Edital do Pregão Presencial n° 007/2018, na Ata de Registro de Preços n® 004/2018 e anexos que fazem parte deste
instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
4.1 - O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avançadas, e em obediência aos diplomas
legais mencionados na Cláusula Primeira do presente instrumento, demais legisiações pertinentes e pelas condições constantes no
ato convocatório.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

5.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas peia CONTRATADA;
5.1.2 Pagar no prazo contratado, a importância correspondente ao fornecimento do objeto;
5.1.3 Fiscalizar o contrato na íorina disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93.
5.2- Constituem obrigações da CONTRATADA:

5.2.1. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
5.2.2. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local abaixo indicados, em estrita observância das

especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscai constando detalhadamente as indicações da
marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia;

5.2.3. Responsabilizar-se pelos vidos e danos decorrentes do produto, de acordo com os arbgos 12,13,18 e 26, do Código
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

5.2. 4. Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, ás suas expensas, no prazo máximo de 02 dias, os produtos que
apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento
convocatório, ainda que constatados após o recebimento e ou pagamento;

5.2..5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
5.2.6. Comunicar à Administração, no prazo de 24(vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

5.2.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.2.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referências ou minuta de
contrato;

5.2.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos irabaihistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas,

fretes, seguros, desiocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato;

5.2.10. Apresentar especificação prévia dos itens orçados, composta por(MARCA,e COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA PRIMA).
5.2.11. Apresentar em caso de solicitação de ORC, mostruáno dos itens listados em documentos específicos;

5.2.12. Emitir Nota Fiscal correspondente â sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação;
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes;
5.2.13.Executar as obrigações assumidas com observância à meihor técnica vigente,
CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS E CONDiÇÔES DE PAGAMENTO
6.1 - A Contratante pagará a Contratada, o valor anuai estimado de R$ 388.106,00 (trezentos e oitenta e oito mil cento e seis
reais) pela entrega tola! do objeto licitado de que se trata a Cláusula Terceira deste contrato;

6.2- A Contratada deverá apresentar Nota Piscai/Fatura para liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura Municipal de
Santa Rita, quando deverão comprovar que estão mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação,
6.3 - O pagamento ficará condicionado à regularidade da Contratada, devendo a mesma apresentar cópias das Certidões Federal,
Estadual e Municipal;

6.4 - Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido, o contrato poderá ser rescindido e a Contratada sujeita às multas
estabelecidas neste Contrato;

6.5 - O pagamento somente será liberado após a dedução de eventuais muitas que lhe tenham sido impostas em decorrência de
Inadimplência contratual;

6.6 - Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá,
em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado;

6.7- A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA reserva-se o direito de suspender o pagamento se os produtos a serem
entregues não estiverem de acordo com o ESTABELECIDO NO Edita e seus anexos;
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6.8 ■ Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão deduzidos os impostos e contnbuições em conformidade com a legislação
vigente:

6.9 - O FORNECEDOR se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de tiabilifaçâo exigidas na licitação,
inclusive a condição de não empregar trabalhador menor na forma da Lei 9.854, de 27.10.99. Assume, ainda, a obrigação de
apresentar,junto à Nota Fiscal, os seguintes comprovantes devidamente atualizados:

a) prova de regularidade para com a Fazenda Federai, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do FORNECEDOR,
compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes, na forma
da Lei - expedidas, em oada esfera do Governo, pelo órgão competente;

b) prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, mediante apresentação da CND - Certidão
Negativa de Débito;

c) prova de regularidade perante o FGTS ■ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante apresentação do CRF ■
Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal,

6.10-o pagamento será efetuado por ordem bancária - crédito em conta corrente, informada quando da apresentaçâciá^pròposta de preços final.

/ ;'

CLAUSULA SÉTIMA-PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

.j

7.1 O presente contrato terá vigência contratual de 12(doze) meses, com validade e eficácia legal após a publicaçâo de seu extrato
na imprensa oficial,

^

7.2 O objeto deverá ser entregue em perfeito estado, condições plenas de uso e de acordo com o discriminado no editaL podendo a'' CONTRATANTE a qualquer momento solicitar análise do referido objeto e na hipótese do mesmo não estar de acordo com o contido
no instrumento convocatório, devolvè-lo sem que haja qualquer ônus por parte da contratante, não excluindo a contratada das
penalidades previstas no instrumento convocatório ou em legislação pertinente a matéria;

7.3 O objeto deverá ser entregue na sede da contratante ou em outro locai pelo CONTRATANTE indicado, com todos os custos
referente à entrega de responsabilidade da contratada;

7.4 Os produtos deverão ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, umidade, sem
inadequação do conteúdo e Identificados externamente, acondicionados adequadamente, de forma a permiür completa segurança
durante o seu transporte e, conforme o caso, de acordo com as exigências especificadas no Anexos I,

7.5 As entregas deverão ser feitas em parcelas de acordo com a necessidade e solicitação da contratante conforme o TERMO
DE REFERENCIA(ANEXO i);

CLÁUSULA OITAVA • DAS SANÇÕES

8,1- Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n= 8.666/93, a adjudicatària ficará sujeita, no caso de atraso injustificado assim
considerado pela Administração, de execução parcial ou inexecuçâo da obrigação,sem prejuízo das responsabilidades civil e criminai
assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, cumulativamente ou não;
a) advertência

b) multa de até 10%(dez por cento) sobre o valor esümado contratado, no caso de inexecuçâo parcial ou total da obriqacâo
assumida,

^*

c)suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNiCiPAL
DE SANTA RITA, por até 04(quatro) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

8.2 - a justificativa para o não cumprimento da obrigação, não se aplicando a multa referida no subitem anterior, só será considerada
em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito.

8.3 - a licitante que,convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentos
exigidos ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar impedida
de licitar e contratar com a üniao, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.4 - Caracterizar-se-â formal recusa a contratação, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, a seu exclusivo Juízo
convocar os licitanles remanescentes, na ordem de ciassificação, para que manifestem interesse na contratação, em Igual prazo e

atendidas todas as condições editalicias para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o item as seguintes hipóteses-

S.AA. Apos decorridos 05(cmco)dias da convocação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA sem que a licitante vencedora
tenha retirado e assinado o instrumento contratual.
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CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1, O inadimplemento de cláusula ou condição estabelecida neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao
CONTRATANTE o direito de rescindi-to, mediante notificação, com prova de recebimento.

9.2, Além de outras tiipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n» 8,566/93, constituem motivos para a rescisão deste
Contrato:

a)atraso injustificado na execução do Contrato, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicacâo ao
CONTRATANTE;

b)subccntrataçào, cessão ou transferência total ou parcial do objeto acordado, salvo por autorização expressa e devidamente
justificada pela Contratante. Bem como a associação da CONTRATADA com outrem, fusão, cisão ou inco^oraçâo;
9.3, Ao CONTRATANTE ê reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I da Lei n" 8,666/93,
aplicando-se. no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1, Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela Contratante, segundo
as disposições contidas nas legislações relacionadas na Cláusula Primeira deste Contrato ou demais legislações pertinentes, como
também o constante no Editai;

10.2, É vedada a Contratada oeder, sublocar ou transferir no todo ou em parte o objeto contratado, salvo por autorização expressa e
devidamente justifioada peia Contratante;

10.3, Fica eleito o Foro da Cidade de Santa Rita, Estado da Paraiba, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da
execução deste Contrato, renunciando-se desde já, outros por mais privilegiados que seja;

10.4, E por estarem avençadas, as partes assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, para que produza os
seus devidos e efeitos legais.
Santa Rita - PB, 10 de maio de 2018,

EIWERSON FERNAf DES A, PANTA

Prefeito Con^itucional
Contratante

fe d-o

MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATÃO
Seoretária Municipal de Saúde
Contratante

^ r((//•—Á

1-1 ■ey

n w,

TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:06.948,769/0001-12
Contratada

TESTEMUNHAS:

1)

2).
CPF n'

CPF n"
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Anexo ao Contrato n'090/201B

Item

Fabricante/
Marca

Especificação

Und.

Valor. Unt.

ValorTotal

Fórmula infantil para iactentes de 6 a 12 meses, à base de
proteína isolada de soja, enriquecida com ferro, adicionada de
04

L-metionina e outros nutrientes como L-carnitina, colina,
inositoi e taurina. Com proteínas vegetais (proteína isolada de
soja + metionina), carboidratos(100% mallodextrina), lipidios

APTAMIL
SOJA
2/DANONE

LATA

240

R$27,00

R$ 6.480,00

LATA

200

R$ 70,00

R$14.000,00

LATA

400

R$ 81,40

R$ 32.560,00

LATA

360

R$ 42,00

R$15.120,00

PCT

240

RS 3,15

R$756,00

NEOCATELCP
/DANONE

LATA

400

R$ 211,00

R$ 84.400,00

NEO
ADVANCED/D
ANONE

LATA

50

R$250,00

R$12.500,00

LATA

100

R$124,00

R$12.400,00

LATA

300

R$ 70,50

R$21.150,00

UND

50

R$14,20

R$ 710,00

LATA

1.000

R$ 70,00

R$ 70.000,00

(100% de gordura vegetal), isenta de sacarose, iactose e
proteínas lácteas. Apresentação: Embaiaqem com 400q.

Fórmula infantil hipoaiergênica à base de proteína do soro do
leite extensamente hidroiisada (80 a 90% peptideos e 10 a 20%
08

de aminoácidos livres), com adição de prebióticos, ácidos
graxos de cadeia longa - LCPUFAS(DHA -docosaexaenoico e

APTAMIL
PEPTi/DANON

ARA - araquidônico) e nucleotideos. Com iactose. isento de

E

sacarose, frutose e glúten. Apresentação: lata com 40Qq
Fórmula semi-eiementar, para Iactentes de 0 a 12 meses à
11

base de proteínas do soro de leite extensamente hidrolisadas,
para tratamento de alergia a proteína de leite de vaca e soja.

Sem Iactose. Apresentação: Embalagem com 400q.

Alimento em pó. próprio para preparo de bebida com soja.
13

14

Enriquecido de vitaminas e minerais e sem Iactose.
Apresentação: Embalagem própria com no mínimo 400q.

Cereal para alimentação infantil. Complemento alimentar,
composto de cereais pré-cozido, em pó, enriquecido de

vitaminas e minerais, isento de glúten. Embalagem: sachê a

PREGOMIN
PEPTI/DANON
E

MiLNUTRi
PREMiUM+SO
JA/DANONE
MILNUTRI
CEREAIS/DAN
ONE

partir de 150q em diversos sabores.

Fórmula infantil, elementar, nutricionaimente completa.
16

Aplicação: indicada para iactentes desde o nascimento,com
alergia ao leite de vaca e/ou leite de soja. Caracteristicas
Adicionais: à base de 100% de aminoácidos livres, isenta de

óleos de origem animai, de sacarose, Iactose e glúten.
Apresentação: Embalagem com no minimo 400g. Com
comprovação de eficácia para APLV.

Alimento

para

dieta

enteral

ou

orai,

elementar,

nutricionaimente completo. Aplicação: indicada para crianças
17

de 01 a 10 anos,com alergia ao leite de vaca e/ou leite de soja.
Caracteristicas Adicionais: à base de 100% de aminoácidos

livres e isenta de óleos de origem animai, de sacarose,iactose

e glúten. Apresentação: Embalagem com no minimo 400g.
Fórmula

poiimèrica, hipercalórica e

nutricionaimente

completa indicada para alimentação orai ou enteral de
18

crianças de 0 a 3 anos de idade, adicionado de LCPUFAS

INFATRINI

(ARA/DHA), nucleotideos e prebióticos (GOS/FOS). isento de

PÒ/DANONE

sacarose e qiúten. Apresentação: Lata 400q

Nutrição orai ou enteral em pó para crianças a partir de 01 ano
19

23

de idade, nutricionaimente completo e rico em vitaminas e

minerais. Com diluição 1.5 kcai/mi. isento de sabor, sacarose,
glúten e iactose. Apresentação: Embaiaqem com 400q.
Módulo de maitodextrina, de excelente digestibiiidade e
soiubiiidade; 100% de maitodextrina. Possuir zero de lipidios
e zero de proteína, isento de sabor. Apresentação: pó, pote,
lata ou pacote com 1kg.

FORTINI PÓ
SEM
SABOR/DANO
NE

MALTODEXT
RiNA/NEONU
TRI

Dieta em pó enterai/orai nutricionaimente completa,
31

poiimèrica, hipercalórica (mínima 1.5kcal/mi), para adultos
isenta de sacarose e iactose. Apresentação: Embalagem com

NUTRIDRINK/
MAX/DANONE

no mínimo 325 q.
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Nutrição enterai em pó, à base de proteína de soja isolada, rica
32

em isofiavona, hipossódica, sem sacarose, lactose e glúten.
100% maltodextrina, acrescida de vitaminas e minerais.

Densidade caiórica de no mínimo 1.0 Kcal/ml. Apresentação:

LATA

600

R$ 65,00

R$ 39.000,00

LATA

300

R$ 70,50

R$ 21.150,00

UNO

80

R$ 31,00

R$ 2.480,00

UNO

1.000

R$14,00

R$ 14,000,00

NUTRI
DIABETIC/NU
TRIMED

LATA

200

R$66,00

R$ 13.200,00

NUTRI
DIABETIC/NU
TRIMED

LITRO

150

RS 32,00

R$ 4.800,00

LITRO

360

R$ 65,00

R$ 23,400,00

MED

Embalagem com 800a.

Nutrição enterai em pó, à base de proteína de soja isolada, rica
33

NUTRI
ENTERAL
SOYA/NUTRI

em isofiavona, hipossódica, sem sacarose, lactose e glúten.
100% maltodextrina, acrescida de fibras, vitaminas e minerais.

Densidade caiórica de no minimo 1.0 Kcal/ml. Apresentação;
Embalagem com 800q.

NUTRI
ENTERAL
SOYA
FIBER/NUTRI
MED

Nutrição oral, hipercalórica, minimo de 1,5 calorias/ml,
hiperprotéica (acima de 20% VCT), com adição de EPA,
35

especifica para pacientes oncológicos, isenta de lactose e

FORTICARE/D

glúten. Sabores variados. Apresentação: Embalagem padrão

ANONE

com até 150 ml.

Fórmula liquida nutricionalmente completa, hipercalórica.

Indicada para nefropatas não dialisados (tratamento
37

(máximo 7%). Máximo de 10% de sacarose dos carboidratos.

NUTRI
RENAL/NUTRI

Isento de lactose e glúten. Apresentação: Embalagem padrão

MED

conservador). Hipercalórica (2.0 kcal/ml); hipoprotéica
200 a 240 ml.

Fórmula nutricionalmente completa em pó, normocalórica,
39

normoprotéica, para pacientes portadores de diabetes tipo 1
e/ou 2 ou com necessidade de controle glicêmico. Com fibras.

Isento de sacarose, lactose e glúten. Apresentação:
Embalagem padrão - 400q

Nutrição

oral

liquida,

nutricionalmente

completa,

hiperprotéica para pacientes portadores de diabetes tipo 1
41

e/ou 2 ou com necessidade de controle glicêmico. Com fibras.

Isenta de sacarose, lactose e glúten. Apresentação:
Embalagem padrão 1 Litro

Alimento para nutrição enterai, nutricionalmente completo,
normocalórico e hiperprotéico, suplementado com arginina.
47

Alto teor de micronutrientes relacionados (zinco, vitaminas A,

C 6 E). Isento de sacarose, lactose e glúten. Apresentação:

NUTRISON
ADVANCEO/C
UBISON/DAN
ONE

Embalagem padrão 1 litro.
Total

R$ 388.106,00
/.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL)- Praça Getúlio Vargas, n° 406.cenlro, Santa Rita, PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 090/2018
Processo n° 028/2018

Pregão Presencial SRP n° 007/2018

Contratante: Secretaria de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde
Contratada: TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTOA
CNPJ: 06.948.769/0001-12

Fundamentação Legal: Lei n® 10.520/2002 e Lei n° 8.666/1993 e suas alterações posteriores
Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DIETAS ENTERAL, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA PB.

Valor R$: 368.106,00 (trezentos e oitenta e oito mil cento e seis reais)
Vigência: 12(doze) meses
Data da Assinatura: 10/05/2018

EMERSON FERNAfiDES A, PANTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

MARIA DO DESTg^ FERNANDES DINIZ CATÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

.iilir, .

DOE
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Sexta-feira,01 de junho de 2018.

Municipal de Saúde
Contratada: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
NUTRICÍÜNAIS
E
CUIDADOS
MÉDICOS
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8.666/1993 e suas alterações posteriores

Objeto;

AQUISIÇÃO

ALIMENTARES

DE

E DIETAS

SUPLEMENTOS
ENTERAL, PARA

HOSPITALARES l.TDA - EPP

ATENDER ÃS NECESSIDADES DA SECRETARIA

CNPJ: 16.925.732/0001-22

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA^

Fiuidamcniavàu Legal: Lei n" 10.520/2002 e Lei n°

Valor RS: 7.435,00 (sete mil quatrocent^

8.666/1993 e suas alterações posteriores
Objeto:
AQUISIÇÃO
DE
SUPLEMENTOS

reais)

ALIMENTARES E DIETAS ENTERAL, PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA - PB,

Data da Assinatura: 10/05/2018

Vigência: 12(doze) meses

Emerson Fernandes

Valor RS: 9.578.00(nove mil quinhentos e setenta e oito

Prefeito Constituciá

reais)

Vigência; 12(doze) meses

Maria do Desterro Fernandes DJ

Data da Assinatura: 10/05/2018

Secretaria Municipal de Saiide

Emerson rcrnandc.s A.Pauta
Prclcito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO

Maria do Desterro Fernandes Diniz Catão

Secretiíria Municipal de Saúde

Contrato n"089/2018
Processo n"028/2018

Pregão Presencial SRP n'007/2018
Contratante: Secretaria de Saúde, através do Fundo
EXTEtATO DE CONTRATO

Municipal de Saúde
Contratada: NUTRIR SAÚDE STORE LTDA

Contrato n"087/2018

CNPJ: 05.818,747/0001-75

Processo n"028/2018

Fundamentação Legal; Lei n" 10.520/2002 e Lei n°
8.666/1993 e suas alterações posteriores

Pregão Presencial SRP n° 007/2018
Contratante: Secretaria de Saúde, através do Fundo
Municipal tle Saúde
Conlrouida; FÍEALTH NUTRIÇÃO

HOSPITALAR

ElRELl

CNPJ: 27.657.870/0001-94

Fiuidíimcntaçãu Legal: Lei n" 10.520/2002 e Lei n"
8.666/1993 e suas alterações posteriores

Objeto:

AQUISIÇÃO

ALIMENTARES

E

DE

DIETAS

Objeto:

AQUISIÇÃO

ALIMENTARES

E

DE

DIETAS

SUPLEMENTOS
ENTERAL, PARA

ATENDER ÃS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA - PB,
Valor RS: 17.203,00(dezessete mil duzentos e três reais)
Vigência: 12(doze) meses
Data da Assinatura: lü/05'2018

SUPLEMENTOS
ENTERAL, PARA

Emerson Fernandes A. Panta

ATENDER ÃS NECESSIDADES DA SECRETARIA

Prefeito Constitucional

MUNICIPAL DE SAÚDE DE S.ANTA RITA - PB.
Valor RS: 70.861,50 (setenta mil oitocentos e sessenta e
um reais e cinqüenta centavos)
Vigência: 12 (doze) meses

Maria do Desterro Fernandes Diniz Catão

Secretária Municipal de Saúde

Data da Assinatura: 10/05/2018
EXTRATO DE CONTRATO
Emerson Fernandes A.Punta
Prefeito Constitucional
Maria do Desterro Fernandes Diniz Catão

Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n'090/2018
Processo n° 028/2018

Pregão Presencial SRP n° 007/2018
Contratante: Secretaria de Saúde, através do Fundo
Municipal de Saúde
Contratada: TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.948.769/0001-12

Contrato n"088/2018

Fundamentação Legal: Lei n" 10.520/2002 e Lei n"

Processo n°028/2018

8.666/1993 esuas alterações posteriores

Pregão Presencial SRP n"007/20 i 8
Contrat.ante: Secretaria de Saúde, através do Fundo
Municipal de Saúde

Objeto:
AQUISIÇÃO
DE
SUPLEMENTOS
ALIMENTARES E DIETAS ENTERAL, PARA

Contratada: MSA COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA - PB.
Valor RS: 388.106,00 (trezentos e oitenta e oito mil cento
e seis reais)
Vigência: 12 (doze) meses

CNPJ;09.074.44.3/0001-00

Fundamentação Legal: Lei n" 10.520/2002 e Lei n"

ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA
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Data da Assinatura: 10/05/2018

Publique-se,
Emerson Fernandes A.Panta
Prefeito Constitucional

Dê-se ciência.

Santa Rita,30 de maio
Maria do Desterro Fernandes Diniz Catao

Secrelfiria Municipal de Saúde

m

Thacio da Silva Gomes

Superintcrjdente
GABINETE DO PREFEITO

•••v-e

PORTARIA N".027/2018

RETIFICAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO N^OI/IUIS
O Prefeito Constitucional do Município de Santti Rita-PB,
no uso das suas atribuições legais, resolve que o art. 6® do
Tenno de Autorização n" 01/2018, de 09/04/2018,
publicado no Diária Oficial Eletrônico(DOE) n" 812, de
09/04/2018. passará a vigorar com a seguinte alteração:
"Ari. 6". A EVTE a ser reali/aida pela pessoa jurídica
auloriaida. não ocasionará vínculo obrigacional entre os
seus subscritores e o Municipio.

Dispõe sobre nomeação para cargo dc
provimento em comissão e adota outras
providências.
O SUPERINTENDENTE

DO

INSTITUTO

DE

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA,
no uso dc siiits atribuições legais que lhes são conferidas
pelo an. n" 18 1, art. n°52 do Decreto Municipal n" 170A/2001 c/coart. n"79da Lei Municipal I298/2Ú07earl.
n"33 da Lei Municipal n® 1,529 de 26 de abril de 2013,
RESOLVE

Parágralb único. Caso haja aproveitamento total ou

Art. l® NOMEAR a Sr

parcial do EVTE em futura licitação, a pessoa jurídica
:iiitoriz2da. bem corno os autores ou responsáveis

ALUSTAU para o cargo cm comissão de CHEFE DA
DIV1S.\0 DE TECNOLOGIA do Instituto dc
Previdência do Municipio de Santa Rita.
Art. 2" Esta portaria entra em vigor na data de sua
assinantra. revogando-se todas as disposições em

economicamente pelo mesmo poderão participar, direta
ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato,
nos lennos do artigo 31 da Lei Federal n" 9.074/95."

ISRAEL ANDRADE DE

contrário.

Santa Rita, Paraíba. 01 de junho de 2018.
Publique-se,
Emersun Fernandes A. Panta

Dé-se ciência.

Preieilü

Santa Rita,01 de Junho de 2018

Institutu de Previdência do Município de Santa Rifâ^''/IPREV

.

Tliiicio da Silva Gomes

Superintendente

Gabinete do Supcrlntendcnteaj^ij

PORTARIA N-.Olú/lUlS

Dispõe sobre exoneração, de cargo de
prtrvimenlo em comissão eadota outras
providências.
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE

PIOsVIDÊNCrA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA,
no uso dc suas atribirições legais que lhes são conferidas

pelo art. n" 18 1. urt. n" 52 do Decreto Municipal n" 170.A/20Ü1 e'c o art. n" 79 da Lei Municipal 1298/2007 e art.
n".33 da Lei Municipal n" 1.529 de 26 de abril de 2013,
RESOLNE

Ari. r Exonerar o Sr. TASSO MANOEL DE BRITO

LEITE dü cargo em comissão dc CHEFE DA DIVISÃO
DE TEC.NOLOGIA do Instituto dc Previdência do
Municipio de Santa Rita.

Art. T Esta portaria entra em vigor na data de sua

assinatura, revogando-se todas as disposições em
conirário.
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