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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N". 00(0^3/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE BAYEUX - FMS - PMBEX

Aos

MUnÍCÍDÍ(

dias do mês de . fYV\_A lO do ano de 2022, a Secretaria Municipal de
Saúde do Municipio de Bayeux, Pessoa Juridica de Direito Público, com sede Rua FIávio Mareja, s/n -
Centro, Bayeux-Pb - 58306-390, neste ato representada pela Sr(a). Rosicne Sarinho Soares Ribeiro,
brasileira. RO: 4.883.595, CPF: 885.106.204-82, residente e domiciliada à Rua Manoel César Alencar, n° 374
-Aeroporto - Baycux/PB, CEP: 58.308-070, gcrcnciadora da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(ARP), decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00022/2022 - FMS-
PMBEX, cujo objetivo fora à formalização de REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (CALANDRA, CENTRÍFUGA, LAVADORA, SECADORA) PARA
ATENDER ÃS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO -
HMIJM VINCULADO Ã SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB, processada nos
termos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00053/2022 - FMS-PMBEX a qual se constitui em
documento vinculalivo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei n" 8.666/93, segundo
as cláusulas e condições seguintes:

C

1.1. A presente estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO
EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (CALANDRA, CENTRÍFUGA, LAVADORA,
SECADORA) PARA ATENDER ÃS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO
MARSICANO - HMIJM VINCULADO Ã SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB,
cujos quantitativos, especificações, preços, e fornecedores foram previamente definidos através do
procedimento licitatório cm epígrafe.

^L-^ISULA SEGUNDA -DOS ORGAOS INTEGRANTES

2.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de
Bayeux, Pessoa Jurídica dc Direito Público, com sede na Rua FIávio Maroja, s/n - Centro, Bayeux-Pb -
58306-390, inscrita no CNPJ rf 08.924,581/0004-02, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR;

2.2. Parágrafo línico - qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública poderá
solicitar a utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe,
observadas as exigências contidas no Decreto Municipal n" 030/2019, de 16 de julho de 2019.

O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:

3.1. Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fomecedores, os preços, os
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação
indicada na licitação;
3.2. Convocar os particulares via fax, telefone ou e-mail, para assinatura da ARP, assinatura do contrato e
retirada da nota de empenho;
3.3. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive
com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
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3.4. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de

adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
3.5. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantcs objetivando a familiarizaçào das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
3.6. Consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em
fornecimento do (s) material (ais) a outro (s) órgão (ãos) da Administração Pública que externe (m) a
intenção de utilizar a presente ARP;
3.7. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;
3.8. Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
3.9. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação durante a
execução contratual, na presente ARP.

O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO PARTICIPANTE A POSTERIORI, através de gestor próprio
indicado, obrigam-se a:

4.1. Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de
forma correta da mesma;
4.2. Consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações
necessárias à aquisição pretendida;
4.3. Verificar a confonnidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando
ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;
4.4. Encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota de empenho;
4.5. Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente
realizada:

4.6. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente
ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

Obrigações do fornecedoj

o FORNECEDOR obriga-se a:

5.1. Assinar a ARP, assinar o contrato no prazo máximo dc 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, e
retirar a respectiva nota dc empenho, no que couber;
5. 2. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente
ARP;

5.3. Entregar o (s) material (ais) solicitado (s) nos prazos estabelecidos no edital;
5.4. Fornecer o (s) material (ais) conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;
5.5. Entregar o (s) material (ais) solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante Prévio ou
participante a Po.steriori da presente ARP;
5.6. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referente às condições firmadas na presente ARP;
5.7. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação
c qualificação cujas validades encontrcm-sc vencidas;
5.8. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da
presente ARP;
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5.9. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente
ARP;

5.10. Pagar, pontualmente, o (s) fornecedor (es) e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao (s) material
(ais) entregue (s). com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade
solidária ou subsidiária por tal pagamento;
5.11. Apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada
contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se for
o caso;

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar da data da sua assinatura, vigorando

até o dia . de tyyin.Le de 2023.

7.1. Os preços, as quantidades, o (s) fornecedor (es) e as especificações do (s) material (ais) registrados nesta
Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame
licitatório.

7.2. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais
ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

EMPRESA: JADY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROCUTOS HOSPITALARES LIDA, CNPJ:
40.770.822/0001-76

ENDEREÇO: RUA AV. RIO DE JANEIRO, 406, SALA 01 - CENTRO, GOIANIRA - GO - 75.361-612,
TELEFONE - (062) 4101- 6170, E-MAIL: ANDERSON@JADYHOSPITALAR.COM.BR
RESPONSÁVEL: ANDERSON ALBERTO DE AMORIM, RG: 291948 SEJSOTO, CPF: 852.129.111-68

C

vãlokB

01

LAVADORA HORIZONTAL MODELO LH 30-

30KG

•Fabricada em aço inox AJSl-304

Laterais soldados

- Cesios interno com porta escoiillia em aço inox
- Portas externas basculantes (com borracha EPDM)

Dispositivo de segurança
Painel de comanda digital completo

- Invcrsordc freqüência

01 UND.

RAMLR-

MOD.:MLH-

30

R$ 29.500,00 RS 29.500,00

03

SECADORA S-20KG

Cesto em aço galvanizado
- Exaustor centrifuga dc alto rendimento
Gaveta coletora de felpas na parte frontal do secador
- Painel de comando digital completo funcionamento
automático

- Dispositivo de segurança, alarme sonoro indicador
de fim de ciclo.

- Equipamentos robustos com manutenção facilitados e
segurança ao operador - Transmissão
através motorcdutor.

01 UND.

RAMER -

MOD.iMSFE-

30

RS 22.100,00 RS 22.100,00

04

CALANDRA CE-316/CE-320

-  Projetado para passagem de roupas planas
- CE-316 c CE-320 com sistema dc aquecimento
elétrico.

- Calha pálida e totalmente cromada com cilindro de

01 UND.

RAMER-

MOD.rCLlR

1610/30

RS 24.700,00 RS 24.700,00
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tripla camada de feltro e tecido em algodão
- Transmissão através de motoredulor. | ^

VALOR TOTAL:
(SETENTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS)

RS 76J00,0O

7.3. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 76.300,00 (setenta e seis mil e trezentos
reais).

8.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR durante a vigência do presente Registro de Preços poderá mediante as suas
necessidades efetivar as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços através da assinatura de um
instrumento contratual, após a plena vigência e eficácia do mesmo, e mediante a emissão de empenho, que
será entregue ao fornecedor contratado para o fornecimento, obedecidas as normas contidas no instrumento
convocatório.

8.2.0 empenho é o documento competente para firmar o compromisso de fornecimento com o fornecedor.

9.1. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO
PARTICIPANTE, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento especifico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em
caso de igualdade de condições, a preferência.

10.1. Os preços, os quantitativos, o(s) fornecedor (es) e as especificações resumida (s) do objeto, como
também as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas em imprensa oficial, na forma de extrato,
em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n", 8.666/93.

ll.I. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art, 65, da
Lei 8.666/93:

11.1.1. Parágrafo único - a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de
eventual redução ocorrida no mercado, ou de fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos fornecedores para negociar o novo valor
compatível ao mercado.

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:

12.1 O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:
12.1.1. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais;
12.1.2. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
12.1.3. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
12.1.4. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
12.1.5. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente
caracterizada cm relatório da fiscalização;
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12.1.6. Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por
escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do compromisso do fornecimento;
12.1.7. Por decurso de prazo de vigência;
12.1.8. Não restarem fornecedores registrados;
12.1.9. Não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
12.1.10. Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
12.1.11. Em qualquer das hipóteses de inexccução total ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços;
12.1.12. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR
REGISTRADO recusar-se a abaixá-los, após solicitação expressa da Secretaria;
12.1.13. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública;
12.1.14. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Cláusula, será feita
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem do
Registro de Preços:
12.1.15. A solicitação referida na alínea "n" desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não
aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n° 8.666/93.
12.1.16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a
comunicação será feita por publicação em imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado
após 01 (um) dia da publicação.
12.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso fortuito
ou de força maior, devidamente comprovado.

Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente ata, garantida a prévia defesa e
o contraditório, ficará o particular sujeito às seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal que seu(s) ato(s) ensejar(em):
13.1. Advertência;
13.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso de inexecução total da
obrigação assumida;
13.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total do contrato, quando a llcitantc vencedora, injustificadamente, ou por motivo
não aceito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAYEUX, deixar de atender totalmente à solicitação prevista na cláusula quinta, item 5.2, alínea "g" e "h",
do presente instrumento contratual;
13.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Bayeux e os demais órgãos que compõem a Administração Municipal, por até 02 (dois) anos.
13.4.1. Parágrafo primeiro - O valor da multa, aplicado após regular processo administrativo, será
descontado da CONTRATADA, observando-se os pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou ainda, quando foro caso, cobrados judicialmente.

14.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir
especificados, cujos teores são conhecidos c acatados pelas partes:
14.1.1. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00053/2022 - FMS-PMBEX;
14.1.2. Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SR? N° 00022/2022 - FMS-PMBEX e anexos;
14.1.3. Proposta Comercial da (s) FORNECEDORA (S): JADY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 40.770.822/0001-76;
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14.1.4. Ata(s) da(s) sessão(ões) circimstanciada(s) do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00022/2022 - FMS-
PMBEX.

15.1. Para dirimir as questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Vara da Fazenda Pública, no Foro da cidade de
Baycux/PB, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art.
102, Inciso 1, alínea "d" da Constituição Federal. Nada mais havendo a tratar, lavrada a presente Ata de
Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela gestora constitucional do ÓRGÃO
GERENCIADOR, na qualidade de Gerenciadora e pelo (s) particular (es) fomecedor(es).

ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO

GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERENCIADOR DA ARP

JAOY IMPORTAÇÃO C AiMMcto4efo(m»0g|s4leK»JAOy
EXPORTAÇÃO OC Awr*cAí) 114K«1*CaO W
PRODUTOS

HOSPÍTAL^TTMJJOOOlTfi l>Mi>i.T517«l61U7)4<iKr

JADY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 40.770.822/0001-76

EMPRESA DETENTORA DA ARP

BAYEUX
COVERNO MUMiCPAL
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 00042/2022 - FMS-PMBEX

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB, através do(a) gestor(a} desta
edilidade, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" 00022/2022 - PMBEX regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
00053/2022 - PMBEX, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
(CALANDRA, CENTRÍFUGA, LAVADORA, SECADORA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL
MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO - HMIJM VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BAVEUX/PB, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sendo que o prazo de validade é de um

ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em

imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

EMPRESA; JADV IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROCUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ:
40.770.822/0001-76

ENDEREÇO: RUA AV. RIO DE JANEIRO, 406, SALA 01 - CENTRO, GOIANIRA - GO - 75.361-612, TELEFONE -

(062) 4101- 6170,

E-MAIL: ANDERSONtSJADYHOSPITALAR.COM.BR

VIGÊNCIA; 18 DE MAIO DE 2022 ATÉ 18DE MAIO DE 2023

ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANT. UNID.
MARCA/

FABRICANTE
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01

LAVADORA HORIZONTAL MODELO LH 30-30XG

-Fabricada em aço inox AJSI-304

- Laterais soldados

- Cestos interno com porta escotilha em aço inox

- Portas externas basculantes (com borracha EPDM)

- Dispositivo de segurança

- Painel de comanda digital completo

- Inversor de freqüência

01 UND.

RAMER-

MOD.:MLH-

30

RS 29.500,00 RS 29.500,00

03

SECADORA S-20KG

Cesto em aço galvanizado -Exaustor

centrifuga de alto rendimento - Gaveta coletora de felpas
na parte frontal do secador

- Painel de comando digital completo funcionamento automático

- Dispositivo de segurança, alarme sonoro indicador de fim de ciclo.

- Equipamentos robustos com manutenção facilitados e segurança ao
operador - Transmissão através motoredutor.

01 UNO.

RAMÉR-

MOD,:MSFE-

30

RS 22.100,00 RS 22.100,00

04

CALANDRA CE-316/CE-320
- Projetado para passagem de roupas planas

- CE-315 e CE-320 com sistema de aquecimento elétrico.
-Calha pálida e totalmente cromada com cilindro de tripla camada de

feltro e tecido em algodão

Transmissão através de motoredutor.

01 UND.

RAMER-

MOD.tCLlR

ieio/30

RS 24.700,00 RS 24.700,00

VALOR TOTAL; RS 76.300,00

(SETENTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS)

Bayeux - PB, 18 de Maio de 2022.

ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO

GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERENCIADOR DA ARP
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LICITAÇÕES

i'iu 1 11 1 1 «\ \ii \i( nni.Di- (

I 1 M)l) Ml M< ll'\l IM-; s \|||)K I)K ( MIKHKIO

A\ iso in: Lic! i A(, Ão i)i;si;iM A
PUK(;ÃO H.l. l RÕ\U ■(> N" (If»12')/2n22

A l iVnii.ini.'nic iL- I it ii,iv;!o. .iii.ivo. Uc ^ll;l froiivirj SiiliMiitiUi. uim.i publiai ijiiv' .1 licil.ii;ài>
r.i..,ljiut.i.lcl'Kv.i.i l lcliòni..>N 'i(Hi:'iM::, |i,ini A(,)l 'ISl(,'A(U)i- rí.)i:il'AMi:NTn\iri)lC'(ll>ARA
\li NDI H \SMI 1 SSlDMllS DAI '.1141'! Dl l'ISli >1 I li.A!'IA NA RLAliil.iiAi, Ai) IK)S PADIKN-
I I S(,n I \DI MKAK \Nl SIDADliSAll AI I. D A N()\'\SI-Dl DO liOSI'l lAl-l. MAI DRNIDADÍi
Ml NU UAI !•! AI.HU DOlnUHOS N Dl OAHl-.DM O-l'». NO ÁMUITO DA SliCRi. i ÁUIA MD-
Ml (l'\l Dl S \L'I)1 DO IIMMTAB. úm ili.\laraJ;i DLSl-RTA, uiiui \c/ que iiio aeiiJirain mieicssuiios.

l alH-dolo - P». IS de Muid de 2022
KKN Al \ SALOADO ARAÍIÂO

Preqocira Siilistiliitii

l'l<j;i Ki ri RA MrMCIPAI.nKCAUKDHI.O

AVISODLI.K l I AÇÃO
PRi:CÀO I I.IITRÔMCo N" (ltm5.V'2l122

^^Buil'li.'« iiite l.iiú iv.iliAir.iIi:ivé'>il.i 1'ieeiteii.i Sulivtrliil.ie I iHii|vde Apom. veili.ul:i lu Hii;i fleiiedilo
J.i 1 •! - Miiiik-1 nvtclo • i '.ilkdeld • PD. |Mir rtieio dii Mie kww.lietUieuotalvdein eiuii.hr.

ik ii.ie:u< iiiiiii.iliiljde Piceãii Irlelniiuec. dd li|ui ineiicvr preeo. rcNlriia a junicipavâii de MierdCiiipiesas,
l.nipie^íw cie lVi|iiei!c) i'oile e Lqlli|">aladd^, \ isaiidn liiimui Sisleniii de Rcuislio de Preçcis olpelivando
eiiiilniuiedes liiuir.iv piiia: AqciiMeã" de equipainciitci'- de iiiox dueeiciuidos .m seliir de piiMliieào para
iiiiplaiiiae.il> da 1 nitbdede Uetepeãire Oisiiibiik-àode Procliiidxdii PexeaJonii Reiiaxeer lll.l ahedelci PH.
\herUM.i lia ^es^all pvihlua IW lii' l«'vr;i> do di.i .> I de M.iio de 21)22. Iiiieio da l.ise de lanee.i. (P): I > Unras
iliiilia.'! ile \laii>ile2ii22. Keleieliciu. linráriodeUniMlia- Dl-, ReeiUMiM preiixln-iiooríameiiui vipeme.
I Míiilameiuii leeal: 1 ei l-edeial n" ll).52l) 1I2 eMilaxidiariaiiienteii l.ei i-ederal n"X.W)(r'M; LeiCiiiiipleiiieiilar
11' 12.1 iid; Deerelo I edeinl 11' ifi.l)2d l'i. Devreio Municipal n"007'l7;e legislaçãoperlineiiie.eonsidcradas
as alieraei-es. |iiwieri.iiexdai 1 eíéndasnuniias lriloniiai,'(ies: da»08:(KIa» I4;01Jdo»dius úiei», nuemlereço
MipiaeiUid.i leleliirie: 'dü D >2'') .'222 I -iiiail lieiUieaoeabeddo'!' çahoo.enm.br. lidital: hllps: ealiedelo.
|i||.eio .lii |Kii íal-d.i-tiaii.spaielfeia ; lee.pli.eoe.Pi. \i\e\v lieilaeaocahedelo.euni.lir.

< ahedclo-PU. 1K de Mam de 2022

B.ÁRH.ARAUoi)Ri(;ri;s.so,ARKs
Preuoeira Stihslilnla

PRKI KI ! I RA Ml M( II'\!.I)K ( .MHIDIll.O
ri'\i>í>Mi NK iPAi.i>i:s.\iii)K i)nc.\iíi:i)Ki.o

í 0\\0< \CÀ0 l'\R\ V.SSIS.VI LR V l)K<ONTR VK)
t I ( lindo Miinu ipal ile Saiide de < ,ií'eilelo-PB. aliaee» da Seereiaria Miineipal dc Saúde, vem por
•ik io desia. ( ( >N\O0.\U ã empieia \OS COMP.IU IO P SI-1{\'K 0S l-IDA. iiiseriia 110 CNPJ:
ui ■' 12 42" otiol -sC p.u.i ainiiar o líniHiiiieiito de ( uidraUí 11' 110127 2022. lerereiile ao pioeeiso

. . ii.iiono ha iiuidalidade Piee.lo Pre»eneial 11' 00(11" 202 I. o que deverá ta/é-la 00 pra/o tu.i\iiiio de
lis iii ícineol di.iM-oii.sevuilios. eoiuado» a panir deMa dau. .vcih peiu de decair o direito á eoniialação.
•-TU preiiii/o il.is saiiçoe» prev isiii» em lei. nos leriuos do an. 'M da Lei 11'' S.Wifi'y.t.

Cnhedelu-PH, IXde Maio de 2022.
Secretário de Saúde

Murilo Wuüiier Siinssníia de Oliveira

PRDKKI Il R\ MLMCIPAI.DKC.VUKDKI.O

t <)\\'0( \CÃO PARA ASSINAI URA 1)K CONTRATO
L leniir.i Miiiiieipai de Caliedelo-PU. alr.ivés da Seereiaria de Adiiiiiiislraçào. vem por meio desla.

( ( iWOI .\K.ieiupiev.A(IS(DMl-.lR. I0I-.SI-;R\ ICOSLIDA.illscnla 110CNPJ:.70.712.427 ilOOl-Xt,
1 .11.1 .issiiiai u msitumenio de l oiliralo n (i(i27á 2o22. relerenie ao piiKesMi lieilaiorio na modalidade
Pueao !'ie«eiKial n"OOI21 'Io2l, o que deverá la/é-|a nu pra/o má\mio de iilé 05 (eineol dias eoii.seeii-
ikiis. eoiiladi'» .1 pami"desia dnia, soh pena de deeaii o direilo a eoiuraiaç.ào. sem prcjui/o das saiições
iT, 1 i^ia» em lei. nu» leimo» do arl. n4 .Ia 1 ei n" s (líii. 'i,7.

Cabodelo-PU. IR de Maio de 2022.
Seereiaria de Adminisliavâo
.loseiiilda Kalkla dos .Santos

PHKI-Kl l l K\Ml MCIPM. I)K( XHI-.DKI.O

AVISO l)i'' JDI.G.VMK.MO UK RLCI R.SO AD.MI.MS I RAl l\ 0
^  CONCORRKNC I.W" 001/2022

\i onussiio jvmianenie de Licnncàoair.oesdeseu Presidenie. loma púlilicooiesiiiindisapiisojulpamenio
0.'', leciu «us .uUiiiiiisiiaiivos e eonlran.i/.ni relerenie as malnlilacôes das iTripiv«as l ONS I Kl íD.AN I -XS
I I iNSl KI », \c) í- INC t iRPc iKAL À<) I 1 D \ e AP I NSrl.MI.\Kl.\ I TD.A. eom h.ise 110 pareeei luridien
I I -"fi 2022 da Pioeui.uliiiiu l lerjl do Miinieipio. liem eomii a dsvisáu da aulondade superior nos leinios
lio ;'4' do aiiieo 10» da iei MNíiíi 47. da ••eeoiiile liiriiia' o Kecurso .Admitiisiralivo inierposio pela empresa
I  I >NS1KI DVNIAS ( I INSIRIK, A( i f INCI )KPl IRACÀO I IDA, foi coiisideiadu PKOAIDO. allc-

.1 lie. I-10 d.i l 'omi»»lo IVniiaiienie de LiuMeán. lomaiidiva (l.AUIl.l I \D A OiiaiUu ao Keeiirsu
Miii;iiii»it.iiiso iniensosio jxil.i empre-.i Ai' i N(ii-SM.ARL-\ LTD.A. loi P.ARl i.\l \1|-NTI. Plíl l\'ID( l,

1 . loininiuloa desi-ào qiiaul^> aos iieiis Os 02.01 e OX.02.0.7.01 do edilal, e manieiido sua IN ABI! 1 1 Af .\* I
i-i Io .iiniiem üMi2 0,7 ()■> diMiiMiumeiiioeoiiMieaióriu .\s ra/.õesque lesaram ao iiilpanienioeiieoiuiani-se
I ok.;io«ie.io de i.kIo» o> mleressados 11,1 sala cLi PI . siuiada na rua UeneJilo Soares da Silva. nO 1.71 .
M.iiiiel .isielo ( .ilvilelii PB Sendo assim, a sessão piihUca para alvriura dos eiiielops^s de pioposUis de

;  I ..i i» sela le.iii/.ida iiii dul 2.' O.s 2022 a» U');00 tior.is. no me.smo Icxijl da pnmeim reunião.
( al'edelu-PB. I x de iiiaiu de 2022

Raimm SiiiTeiiltno Kiilislii
Piesideiiie dn CPI.

EXTRATOS

PKi:i l.l I i B \ 711 M( IP.\I i)l-. (' \BKI)KI (I

KM RAIO DO I KKC KIROIKRMO ADI 1 1\0

ORIl NOO D.A I OM.VD.A l)K PRKC O llfi'W202l
Objeto do Certame: CONTK.ATACÀD DL l-MPUI SA PAR.\A I XKCLA ÀO Dl- Kl-C,\Pl- -\MrNTO
ASL -M.MCDNAIU A \N\ITA LI. l/.\MLI.I.O Dn.ASCIl) NO B-MKRO DL POMA DP C AMPINA
Panes: l'reteitiini Municipal dcCahedeloeCTN' 27-'202! ODMHRCIAI L (ONM RlTORAl-íiMN
MRL.l.l.l ONPJ: 7.7.IM 1.ISR OOlll-OO
(tbjelico: .A execução e viyciieia du coiiiraio lieam prorrojiadas pnr niai» 01) dias. permuneecndo válido
•lie 21 OX 21122.

I uiidaineiiio. An. 5"". í lu mei.so II da l ei i odeial 11 S.l>í>f>')7
Dala da A.ssinuinra: 09 de maio de 2022
L.iihedeUi, IS de maio de 2022
I BIR.ACI SANTOS l)K CARVAl.HO
Secrelúrlii de inlrai-xtrulura

KXTK.A 10 DE COM RATO
OBJETO: l oniraiaváo de empresa espeeiali/ada paia cessão de direilo ilc u.sn. um I st.ande para
cvposieào de produtos e scrvic^o» no evento l;.\l'0 I LRISMO PARAÍB.A 2022. renli/.ido pelo SE-
BR.Al. PB. nos dias 05 a (17 de Maio de 2022. 110 Espaço l iilliiral José Litis do Réjio. EDND.AME.N-
TO EEtíAE; Inexiirihilidade de I ieilaçào n" INOOOliX'2li22. fJOTACÀO: Unidade Otçameniárui:
02.100 SIiCRETARIA DE TURISMO Projeto Atividade: 04.122.2Ü02.2il4(> Maniei ;i< Atividades
da Seciet.iiia de Turismo 2.'.'>95.10411.2049 Proijram.i de Maiketint: Ttii isiieu Elemento de Despe
sa .7 7'Ul .7') Outros Seiv iço» de l eieeiio» Pessoa Jui idiea I oiite de Reeui so. I 5001000 Recursos
Livres lOidiiiáno), VIOÈNCÍA: até 05 IKi 2022. P\RTi:.S LDNTR.VI AN I ES: Piereitiira Mimteipal
de Cabedelo c. l'i N' tlll220 2022 - II5.0S.22 - SLBRAE - SL.RVU,'0 DE APOIO AS MICRO L PElJ.
I-.MP. DA paraíba - RS .SOO,01)

.i>refeitura Municipal
de Bayeux

LICITAÇÕES
PREEL IT URA MTMCIPAl DE BAVKl X

SIX KKI ARI \ D ASA! DL

O.SUI.NKT E l),\SKCRKIARl.\

I \ TRATO l).\ ATA DL. HllOIS TRO DE PRKCOS N" 1)11042/21122 - l-MS-PMBKX
A ShCKT TARIA Dl SALTU: DO MUNICÍPIO Dl BA7TT X • PU. através dota) çeslortai destti
edilidade. de aeoisUi eom .i-. altiliuiçôes que llies toiam eiuitendas. em eoiiloiniidade eom o lesiiliailu
doPRI (i \()ELEIRONlCOSRI*N 1)1)022 202: PMUI.X leeido pelo l'K( )L E.SM.i .\D.MINl.s I IC\.
MVO N- 011(15.7. 21)22 PMBEX, que objetiva o RI.CÍSI RO DE PRIROS CONSION.SDI) EM M
PARA l-.MiNTUAE CONiRATAL AO "UE I MPRESA ESPLaTAEIZADA NO i-ORNlTlMENlO
DE M Al.UTNAS 1- l-tJlTPAMEN lOS (CAI.ANDR.X. LT-NTUÍKI.'Ci I AVADOR.\ SECADOR A)
l'.\R A \ ll NDEK .\S M-( i;SSID\DIS DO IIOSITI.M MAU KNO (NI ANUI JO.Mi \|.\K>I< \.
NO II.MIJM NTNl. l i.ADO A .SLLREIARIA ML MCTPAl. Dl: SALDE DE B.AVL.I X PB. publie.i
o evlialo da AT.A Dl- Rl-dIS fRU DE PRECDS sendo iiue o pia/o dc validade e de um aiio contado d.i
dala da assinauira da mesma e deste extraio, tendo sua eílcácja titravés da piibiieiiçào em imprensa otiei.il
confoniie lomccedor. iien». tmireas e \ alorcs abaixo relueionados.
EMPRESA: JADY IMPORTAÇÃO 1-. EX]'ORIAC.ÃO DE PROCTIIOS IlOSPITALARES L1D\.
CNPJ: 4().770 X22 tl(ili|-7(,
I.NDI RECOiRUAAV. R!OD!-.JAN]:lRO,40íi.SAl.A0l -C l-NrRtJ.CrOlANIRA-CiO 75..7(il-M2,
TT:T lT-ONE-lOr)2)4Kll-617fi.
E-MAII. ANDERStiN.o I.AJIVH' iSPI TAEAK ' OM, BR
STOÉNCIA: |S Dfc MAIO DE 2022 .-\TÉ ISDl: MAIO Oh 202.7
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