
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

CONTRATO N.2 0143/2017 

Contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que 
celebram entre si o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a 
EMPRESA TELEMED!CINA DA BAHIA L TOA. 

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.~ 14.í09.763/0001-80 com sede na Rua Francisco Drummond s/n. 0
, 

Camaçari - BA, representado neste ato pelo Secretário de Saúde, Sr. Elias Natan Moraes Dias, brasileiro, casado, 
portador do RG n.2 1385.521 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 197.991.955-00, doravante denominado 
CONTRATANTE, e TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA, com sede à Avenida Anita Garibaldi, 1555, Centro Médico 
Garíbaldi, sala 101no2 e 708, Garibaldi - Salvador Bahia, (71) 3505-5300, CEP: 40.210-902, Email: 
everaldo.aragao@terra.com.br, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o 
nº 03.154.807/0001-n representada neste ato por Ricardo Jucá Nunes, Brasileiro, Cargo Gerente Administrativo 
Financeiro portador da carteira de identidade n2 06073824-30 SSP-BA inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o 
nº 799.288.205-97 residente e domiciliado na Rua Waldemar Falcão, 1781, Ap 2502- Edf. Reserva do Horto - Brotas
Salvador-Bahia, CEP: 40.295-010, doravante denominada CONTRATADA, resolvem pactuar o presente Contrato, 
cuja celebração foi autorizada pelo despacho às fls. 02 a 06 do processo administrativo n.2 00403.11.07.611.2017 

_ e que se regerá pelo disposto na Lei Federal LEGAL DA n. º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal 
n2 4.071/05 e legislação pertinente, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, as quais as 
partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusula que se anunciam a 
seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, independente de transcrição, os documentos: 

1) Edital e Anexos do Pregão n.u 053/2017 (Presencial) - COMPEL. 
2) Proposta apresentada pela CONTRATADA em 06/09/2017. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente é a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de laudo de 
eletrocardiografia à distância, incluindo a locação das estações de trabalho para captação do exame, visando atender 
a demanda da Secretaria de Saúde do município de Camaçari, Bahia, em conformidade com o Anexo 1 do Edital de 
Pregão n.2 053/2017 (Presencial) - COMPEL e a proposta da Contratada, independente de transcrição. 

§ 1 u A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo 
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, 
na forma dos§§ 1.º e 2.g do art. 65 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Projeto Atividade: 
4114, 4113; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.99 Fonte: 91140-25, 911140-26. Nos próximos exercícios 
vigorarão as dotações orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos vindouros. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

O valor global deste contrato é de R$ 422.514,00 (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e quatorze reais, 
constante da proposta de preço apresentada pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente 
para a total execução do presente objeto. 

CLÁUSULA QUARTA-DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO 

§ 12• REAJUSTAMENTO 

1. Durante o período de 12 (doze) meses os preços propostos serão considerados fixos e irreajustáveis, na 
forma da Lei. 

li. Após decorridos 12 {doze) meses da apresentação da proposta, poderá haver reajustamento de preço, 
ficando definido o INPC - lndice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, como índice de preço básico 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

a ser utilizado nos cálculos de reajustamento, ou outro na forma da Lei. 

§ 22. REVISÃO 

1. A revisão de preços poderá ocorrer para manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, na 
forma da lei, devidamente comprovada e justificada a necessidade. 

li. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato para manutenção do seu 
equilíbrio econômico financeiro, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação 
injustificada. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento pelos serviços efetivamente realizados será realizado mensalmente, mediante empenho, em até 30 
(trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, na forma da Legislação em vigor, devidamente 
atestada pelo gestor do contrato. 

§1 º Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da 
fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. O decurso 
do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem 
cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 

§2º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste 
de preço. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS 

A vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato. 

§ 1 º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo os limites 
legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.0 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser executados nas Unidades de Pronto Atendimento e Unidades de Básica de Saúde no 
Município de Camaçari. 

- CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 

§1 2 DOS DIREITOS - Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

§22 DAS OBRIGAÇÕES 

1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado; e 

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 

e) Responsabilizar-se pela fiscalização e acompanhamento desta contratação, notificando e aplicando as 
penalidades e sansões quando houver ocorrência de eventuais anormalidades na execução do serviço. 

li. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

a) cumprir fielmente com as condições e especificações contidas neste contrato e no Termo de Referência 
(Anexo 1 do edital da licitação que originou este instrumento), independente de transcrição. 

b) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, 
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, quando for necessário. 

c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

d) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo 
a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

e) não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos 
bancários ou descontos de duplicatas. 

f) A CONTRATADA deverá colocar em serviço apenas empregados devidamente qualificados, 
selecionados e treinados para o perfeito desempenho dos trabalhos, devendo os mesmos apresentar
se, para realização dos serviços, devidamente uniformizados e portanto crachá de identificação. 

g) Todas as despesas decorrentes da contratação, inclusive materiais de consumo e equipamentos 
necessários à execução dos trabalhos, bem como encargos trabalhistas, previdenciários e tributários 
decorrentes da execução do contrato, ficarão exclusivamente a cargo da CONTRATADA, cabendo-lhe, 
ainda, a inteira responsabilidade (civil e penal), por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vítimas 
os seus empregados quando em serviço, bem como por quaisquer danos ou prejuízos porventura 
causados a terceiros, pelos mesmos. 

h) A CONTRATADA deverá reparar corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total e em parte o 
objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução os 
serviços. 

i) A CONTRATADA deverá designar formalmente um preposto para representá-la administrativamente 
junto à Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de execução dos serviços, para exercer a 
supervisão e controle quanto ao cumprimento dos mesmos. 

j) Quando da contratação dos serviços, a CONTRATADA deverá dispor de infra-estrutura Em salvador 
e/pó região metropolitana, para o pronto atendimento dos serviços de recebimento dos materiais 
coletados. 

CLÁUSULA NONA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

~Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em decorrências 
direta ou indireta do presente contrato, ou da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, 
assim definido na Norma Tributária. 

§ 1 Q Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 

§ 211 A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades 
previstas na lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 

À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo 
de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo garantido a ampla defesa e o contraditório: 

1. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

li. Multa por atraso imotivado da execução do objeto contratado, nos prazos abaixo definidos: 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do produto/serviço; 

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do produto/serviço; 

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do produto/serviço. 

Ili. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 

b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal. 

IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor global do contrato, a depender do prejuízo causado à 
Administração Pública Municipal, quando: 

a) descumprir as exigências da contratação e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 20%; 

b) paralisar a execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%; 

c) alterar a execução do serviço comprometendo o desempenho das atividades: multa de 20%; 

d) utilizar veículo e/ou equipamento(s) como em bom estado ou verdadeiro, falsificado, furtado ou danificado: 
multa de 20%; 

e) prestar serviço com falhas que causem danos a terceiros e/ou a Administração, devidamente comprovado: 
multa de até 20%. 

§ 1 º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento 
da penalidade que lhe foi imposta. 

§ 2Q Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, por até 05 (cinco} 
anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas nos incisos Ili e IV desta Cláusula 
e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da penalidade aplicada. 

"'3º As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão 
deduzidas do valor correspondente ao valor global da prestação do serviço, após prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da 
Secretaria Municipal da Administração. 

§ 4º Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua diferença, 
a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada 
judicialmente. 

§ 5º 

§ 6º 

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal da 
Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no inciso 1, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 1 O (dez) dias da abertura de vistas. 

§ 7Q Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 {quarenta e oito) horas, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa 
à Contratada, sob pena de multa. 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO 

A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato só poderá ser procedida mediante 
Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso 1, alíneas "a" e "b" da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUB-CONTRATAÇÃO 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou sub-contratação, no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos 1 a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; e 

e) Judicialmente, nos termos da legislação. 

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite 
dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pela CONTRATANTE na 
forma que a mesma determinar. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a 
terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

§ 1R A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições 
fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a compra do 
material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão 
de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos 
serviços, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, 
devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de 
até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 

§ 32 Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA acresceu 
indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos, 
contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão imediatamente 
excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 

Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixe de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste 
contrato, tal faculdade não importará em nevação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades 
futuras. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FORO 

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do 
cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

E, por e.starem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos jurídicos. 

Camaçari - Bahia, 08 de Novembro de 2017. 

ELIAS NAT AN MORAES DIAS 
CONTRATANTE 
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AGILIDADE À SERVIÇO DA \/IDA 

ANEXO II 

Modafidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

PROPOSTA DE PRECOS 

À 
Prefeitura Municipal de camaçari - Bahia 
Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL 

DADOS DA EMPRESA 
RAZÃO SOOAL: TELEMEDICl.NA DA BAHIA l TOA 
CNPJ: 03.154.807/0001-77 / \ I. E.: ISENTO I. MUNICIPAL: 157.648/001-48 

Número 
053/2017 

ENDEREÇO: AV. ANITA GARIBALDI, 1555 - EDF. CENTRO MEDICO GARIBALDI, SALA 701 / 702 / 708 FEDERAÇAO -
SALVADOR - BAHIA:... 40.210-902 
TELEFONE: 71 3505-5300 1 FAX: 71 3247-9194 1 EMAIL: EVERALDO.ARAGAO@TERRA.COM.BR 
BANCO: BRASIL / 001 1 AGÊNCTA Nº: 2967-X 1 COITTA CORREITTE Nº. 105630-1 

OBJETO 
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de laudo de eletrocardiografia à distância 
incluindo a locação das estações de trabalho para c:aptação do exame, visando atender a demanda da Secretaria de 
Saúde do municí io de Cama ri Bahia. 

LOTE01 

PREÇO (R$) 

UF PER UNID. Valor Valor Total anual ITEM DESCRIÇÃO QTDE PER Unitário R$ R$ 

IMPLANTAÇAO DE ESTAÇOES DE 
TELECARDIOLOGIA FIXAS NAS 
UNIDADES DE PRONTO 
ATENDIMENTO 24H, COM 
LOCAÇÃO DE TODOS os 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
AO FUNCIONAMENTO DO 

01 . 
SERVIÇO (COMPUTADOR, 05 . UN 12 .. MÊS . 

_-r-' IMPRESSORA, ECG COM 12 
DERIVAÇÕES COMPLETO E 
PROVEDOR DE INTERNET), BEM 
COMO o FORNECIMENTO DO 
MATERIAL DE CONSUMO (TONER 
DA IMPRESSORA, PAPEL A4,) E 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (01 
MESA 01 CADEIRA. 01 FAX) 
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇOES DE 
TELECARDIOLOGIA FIXAS NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 
COM LOCAÇÃO DE TODOS os· 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
AO FUNCIONAMENTO DO 
SERVIÇO (COMPUTADOR, .· 

MÊS. 02 IMPRESSORA, ECG COM 12 06·; UN 12 
DERNAÇÕES COMPLETO E 
PROVEDOR DE INTERNET), BEM 
COMO o FORNECIMENTO DO 
MATERIAL DE CONSUMO (TONER 
DA IMPRESSORA, PAPEL A4,) E 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (01 
MESA, 01 CADEIRA. 01 FAA / 

Av. G;;iribaldi, 1555 Centro Médico Garibaldi - Sala 701, 702 e 708 CEP 40.210-902 

Salvador/BA Fone/Fax: 713503.5300/3247.9194 tefemedicina@uol.com.br 

1.583,00 94.980,00 

1 

1.483,00 106.776,00 

~ 

i \ 
l 1 

\J \ 
' 1 
\) 
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AGILIDADE À SERVIÇO DA VIDA 

ANALISE DO EXAME DE ECG, 
TRANSMffiDO VIA INTERNET 
PELA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO 24H, COM 
RETORNO DE LAUDO 
DEVIDAMENTE ASSINADO PELO 

03 , MÉDICO ESPECIALISTA EM 
CARDIOLOGIA, CONTENDO O 45o · UN 

04 

CARIMBO COM O NOME DO 
ESPECIALISTA E NÚMERO DE 
CRM. O LAUDO DEVERÁ SER 
ENVIADO VIA WEB À UNIDADE 
SOLICITANTE NO PRAZO MÁXIMO 
DE lH. •• 
ANAUSE DO EXAME DE ECG, 
TRANSMillDO VIA INTERNET 
PELA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE, COM RETORNO DE 
LAUDO DEVIDAMENTE ASSINADO 
PELO MÉDICO ESPECIALISTA EM 
CARDIOLOGIA, CONTENDO O 
CARIMBO COM O NOME DO 2SOO 
ESPECIAUSTA E NÚMERO DE 
CRM. O LAUDO DEVERÁ SER· 
ENVIADO PELA INTERNET À 
UNIDADE SOLICITANTE NO 
PRAZO MÁXIMO DE 03 DIAS 
ÚTEIS. / 

UN · 

12 MÊS 9,77 52.758,00 

12 MÊS 5,60 168.000,00 

VALOR GLOBAL: QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E 
QUATORZE REAIS 422.514,00 

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços ofertados 
estão inclusos todas e quaisquer despesas necessárias para execução dos serviços objeto desta licitação, tais como: 
transporte, alimentação e todos os custos com seus profissionais envolvidos na execução dos serviços, tributos, 
emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais, seguros, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos de 
proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às 
especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de 
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.! 

CAMAÇARI/BA, 06 de Setembro de 2017. 

// ~-/ ./'} / C{.,a-rcf~ · ~t(e /j//A/___,> 
RICARDO JU . NUNES i 

Telemedicinalda Bahia Ltda. 
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PREFEITURAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 
CONCO!UUZKCIA PÚDllCA N"905J2l>11 "rMe ~··a ••• ,~l'llt•j).11 de A'air.i11·.1u11!<1Mcoo1un~o aos ... 1~11.!>1-l.:11; .\ 1~LÍl<-IC.10 da 
num<-r\:·1otu'á ~" itior"l 6 4. 01t<lc oe té' 6 .4 "lltaeltl po•Mlll\l~ a p.irtiC•P~ç·~<> do e'l1P•C~$<11"1 Co1·~01~·~•. Let.Hc 5.4 6~10 P-''· 
rn11:.,1~ ~ r~ 1~,,:1r.JÇ3~ de ~l111'1•~M ('"1 Ct>•i4rclO.S On(I~ '$0 '11: OJc"d~r.-~D' (e n9c.•no.ro. ~fQ(I~~~~ 1 ~lbJr•S" .. l (eMMl. l<'ln·3{>' 
Côa 1dt1•1;tt:::tr1.•~=-igu.it.t:rn i11q1.•t:i:;a J ui-t~~I! ~'.:11 (L~hkN1j do E:i,t. .. '1il dU Con:EZtr~r.>! ~ ~"~~1;ac:1t.'lld;i cu/> Ct.j~!c COt~ T Ri\Tr\~>\O Dl~ 
EM MESA ESrECIALIZ,,OA P~'lA PR!:STACÃO DE APOIO A SERV•C.OS DE flt,C,\LIZAÇ.\O OE OORM O E' l,rR MôST RlJ · 
;uRA ~;n t.tu1;1cl1>10 Ot l\L.A\io:NHAS • l>Ati-1\ t.1~ oros 111i.01m:i~~ .. & lltt (0><1!•) 3.1:~2.H6t:i f..m.1 .. 11c1t.1<.c01>(qn·.ttln:M~G 
b;i ~ov b1. /l'agn.nt·a<>·Bh 1}111r~Ol7. Rob(tuo NO'o'O'l de Soui:i- PM~dente dil CCP!ii 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

PREGÁO ti.• htlp~;Jfmap~,go1191, ço111l?q•101120tTf.elllfYSfllll9llHOll«:•"ll lPRl<SEtlC::IAI.). COMPEI." .r.•;1130 l)f J>~OR
RC.'OAÇÃO. e 1.1ut.11CI ºtô !l E C/\rJ.l..CARI larn~ p..ii>'.eo (làr.11 eorlholé11ni:nla co' iri.:r.:nncr.i~ qi.e a .;,5,~ •d~ .. i:,,,r11. •11 .,;te1<.m~n 
a~ F'ro9~0 n • n1~/l1 ~a p~ !J01l(ll!l.con•l'/q" 10112o:ner11) •1,1n-aí1&wu•ce•11 (l'i~E5E 11cu,q - COM r>Et. rn1~ -01.l}.'lo (! o Co1·:1,;t3 · 
ÇlQ M tn,p.:~q ~•f<'Cl~hznd3 no l'/U~ç,\o dtt sn,.,·i;o$ ptlbi<OV<l-0 Co.,strv.>çào. l1mfl(!Z<t ô M~n.ib~r~:.o <:Ir>' (J't (~"(~) C~R''Jlt!Qlt 
dó Mur ti1>b de C11rnl1ç>m ~MdO o'.a~: GIC!I» H. G\ob> C, P~ttt!iao, W~• de Ab'•nlJO<. Atem::><tpe, l.loril~ Go1dr> e°'""" ':to POJ~"'· 
eon• 11.l~J lliOAB1'RTL:RA n·~rcada P'Í."" ºd ,\2~1lr.!017, ICll PRôRROGA()Apàra" d1~ (14112..:11}11 :io• 09'.0-.lmm. lu">llo em v$!íl 
a ~p1~1e,.:a~~o i~1~pestv., de lmpu~natão a(l. ea bl . ..ao ilJ'tl3>dll 01~ o p:~sonle 11·u1'1l~11to .. E<l:l»\~11~0111'la~~.h:tp lf>l.WJt ~amp1H. 
c~mnc.ari lt) i;.l~ 11?1 li)! 111pst1-~ôOll\?21-~nih\rlçólt <li.Nn:.rl'tt!Í !.!o<ll3do Oí.v•~n • 'l't11got'lt1> d• <lompel. 

HOMOLOCAÇÀO-PRECÃO N'.05,)'2017 CPRESENCIAL) .coMPEL- A Secr~1•11a d~ Sa~rh do Munlelp•o de Ca"'1a~atl, 
no 1uo d~ sua<!> "1rlbu1çó.,s. homologa o. PllÇGÃO ff• 0531~017 (PRESENÇIAt) • CC)k!l'!;t, q.1~ 1•'11' ''º°'" glJt11:n <> 
Cor.1r~~1~0 ~e ql!lptr.~n aspl',!;11il3~~ tm pr9$l;\ç~o dn nrviço$ do c.missio M ~iua·a do etl"lrncMCl4(1r~ft~ ~ <l.~t.1nr,1n · 1c1u.ndn 
• l~nç:~ó díll ~;;biçõ<>• de \!iObolha ~lb Çlipb~lló <ló e-•ilnt~ visando !llóltdàr a d•tn~mt> dá s~c·ct~"'• de Sau<!í: do '"""í::tplti. 
(j(> C••naca11 A E'JPRES/>' TELO'EO:CINll 011 BAfilA LTDl\toa!i o IO!Q Qt COM o vai~· ~•oi»I ~ RS '422.li14.t;J (QO.at!OC@ni~s. 
"••nle e"º'~ rnil 1111••~~·~··~ ~ q\lnlo•~· ·~~·•J. Dnl<, "" Holl'O'.O(J~·i;Jçr O(J/11/2Ql7 i:1.1AS NMAN MO!!Ah~ ll!Mi 

CONTRATO N.• Ot.UJ2017. PREGÃO PRSENCIAL tt.• 0$,12017 - COMPEL - CONTRA.TACO: TELE\IEDICl~lA OA B/\HIA 
l'TOA, r1eglo Prntt'l'.<lill 11•t:<!iU<:ll17 "COMPEL OBJETO; Contraia~~º de.ewp103 ~ S!>llCt<Jf•zado ent j)!('Stat30 do Je!V~H 
d~ C)Ml{;S~O Qct f.W:!O ele O'.clf~tntdlOgtat•.;a a (1191:<1nCI~ 1ncl.\i.n()3 li :,Oi:;içÍl.O dos: t:~lÇ~C.S ~ lraoamo p;,rn ~.;tplaÇlÍO ltO •r<~mtl .. 
'"ª"~" ál~r.<1<1 11 .i~rn~ndá it•. Seé1etariú d~ Sai.Ido do rnun:(.""º de Cll'11açn11 O ~alo• 9lcL'llllt~ R$ 4n 514 IX> (quat.-oceuloS> 
e ~.me e ªº'j m 11 q\Jln!lt nl.:lt.. q\J:llOlZ6 ttaitt DB'.ll d'* tt.:>mO'll~Çlo; Oel~llZV 17. ELIAS N:.TAN MORAES 01:.s 

PREGÂO N.• 093/2017 (PRESll~CtÁÍ:). COMÍ>Et.. LletTÁ<;ÃO FRÁCASSAOA. o MUt~IClf>'.O OI! CAlllAÇv\RI 'ª""' p.ib!1é<I, 
f"'IO éónl1«t1mc;11"' dG~ lr':tlrC"9~.W. qll\l lol fRA<:ASS/\00 ·O PREGÃO tt • 09312017 (PRESOlCIAl) • COM P13t... -cu;o ohíClo <l ti 
contm.,çao ~ e.'\'lpreo&~ e~~.:;~~zada pa1a litencia~l'l".o do vw oo s.1tema intenrad~ em ilmb--eme v.etir..ar.-. Carrt,c::da~ Pulll.:.a. 
lvt C<çom<1nl111a Atlv•I lei <lot tlrl!IJIZ~$ 0tç3mont;lrt.\S, f'tlno l'lu~l)P<1ol. 1'<111.ll a.. T1inr.por~n;10 Pi.\b!IC:;o M.o;nic:,pal. rn1ourariA. 
Controto,, Ceon•11!11l0~ Pta~co-'o Gest:la d& camptft'J. Licílllç~o. Almo.<~rt~do • P~trúMM. S1!1l1tm3 de Ge>~e> d~ Plod>tllmonta; o 
Ubln9H•M M~<l.:~1 OM<.artà~elS (FA 1n1llé•U AlmOlÍllllfaOo). 1711112CJ 17. 1,1.0niqt.IO 00 J~•11t Fon1e"~ " t'te~·~· da COMPEl. 

1 J:fi.\iij ti :I ·1 tfifü@i ilijJ: t•t*Qf irn ·5 

PREGÃO PRES!::NCIAL N'. ~7712011 • iPRCSGKCIALJ • COMPtl · L'CiTACf•O .fRACASS·'C·A · LOH:: 01 O Mtitl!CIPIO OC 
CAi .. ~çAR:I (o•r1a r,'.ll; (•). N 'ª C<>íc"Nln«cnto ao.s :n:-0rcs~~"º~ q1;'1 lilo FRAef..0.€-S.<\DO o 1()1(> il1 (ESTAÇÃO OE TR ... l.1AtHO - i1 
GOM p~r.CA l.:·F. Vll,Hl) t10 f'REGÁO PRFSHIC:IAL N'. ar;t,".'Oll "tpREcSEl\Clf•l,f" CÜMPF.;., CUJD oti)~!3 ~ • IR"9·~••c d\' 
oru\-O~ t:1~1a ~q1.1:>{~ô d~ e<1wp~11·.e.,tos cio 11•'o•r1ril~ca (e>t·JÇà<> do !(,lt•a· ·uH•w 1, lpt> li.~~ Ili. t;po i\/ "All lt> 61!~j. víso11dc 
I• :um~ õOnt•(\t;Ç~ (1$ ,1(1< ,,r.or<)1) tn m a nM~ViH'la(IO o oon:1Cl'\.6nr.1a da M<1rllr. $~ra~:.o !,hnc1p:JJ ~0'11tlDH "4 Rb3. ~MO N<"•i 
Co$ta - Progoo. '11< c111 co~· PE'L. 

CONCORRll:NCIA n.• -OlJ2/2017 • COMPEL - JULGAMENTO DE RECIJllSOS IJHERPOSTOS E ab;11tLIO <1111' 
Er1vt1IOJ)t'!> d<! P••H<l1' 

Ol'l,'No: çon~r.,t;iç;to de en1nro~n dç u.nrie~1w1a pa·a ~ •i>.,cuçlo <ro ol:rn do CC:!lSTRUt;:l<o !>0<.:E'l1Rô DE' 1rllCJACÁO AO 
t::õf.IO~lt:. c~e roo muri1t1p10 <11.' e~"'ª'ª" -0a~•~ 
() .\hrnic:tp-o de C.anll<;Hk, n1rn't4!t. t:'i1 C:l'tll'S'1tlO c~r-1r.a~ Pi;orn1nnnnto .j(• t1c1Lu;:t:l ~ COMPE'1 loma pubhco, ,Plilf.:I aulhuC.'11(!'t~IQ 
dos lnlit!IOS9:'.lilf~~ qJu-. !lpo!l .:ma• ~ti dl!!íll,,;.icl.1 t!- "'lnJctoMI: u~ t~or .r.-011 1iec1J1ics l11~urp•::1ii,01 pol:H; a-n!pr,H::as C;s~l4.!V CortiU1ut:)•;.l 
:ctda. O!Â\ly f1,genh<lr>a Lld';) e !,lolto E111Je>1'1a•i~ 1t Co11;.u!tQria LUia, ~c>t~n• d~ co1.~1de1;11lr>1 ·1..,111~<l9tl'lo11'. for'1!'!1 ;~IG'l'áU9 e 
001'18l!Hfad0t 11'1\PIOCllOOl'\1~9. 

!001 l~ll>f"l. cor.wnicanins J :0!<1rn'a'!IOS nos. 1F1tNOSQdos. o d~t• <:to ,,t>oitum <:tos eny!'lo!J'}s d<:> f>•e>.flO~t.>!l do Pr~ç~' c.19~ 
t1rnpr~$il5 n~b.lrt~dJI&. ~~...., ·~~$'º· d~r-s~-3 no dli! ~;\dr r..;ivc"io·o de ~Ol7 ~s llll;O~ l>J r.:i rn<1&!1IO cr{fe~ta f loai'l l 9~d~ér.•, 
l.,mores informações r<Jnl!': x:o.: 1 t :Ui?.1.bEJ.19 . Ci'lmtlçurl, :W- do: u.:11,.11mt,10 l!o 1f:iH ~ P.•~11~ieJAt•1t1s. Catttctlrl) ~ PtUsth'ltUtt~it 

ern it>:erddr> 

ERRATA OECOHTRATO ·CONTRATO ffº0141112017- MARIA ,IOSE 00$ &•,NTOS SOUZA. 
Pullhcacúi 110 Dí3•1o O".c131 dl) e·itGilo r1• 2Z J(ll do 1ê de nav~n·li'o do 2017. 
Oo jlt'0(..,,$0'. 

Or<le 'º lt: ·Fo,.:o 4<' ~cç1J1$Q · 01 Qç~otr 
UID•l!e.: . Fori~ dtí R11t<1r~o; 9321'1}~ 1' 

tlOMOLOGAÇÃO •PREGÃO • t+.' 0$912011 (Pruuelal) • C:OMPGL • C PU1!~lto da r.lun'(lpit> dó CamnÇ~"·. líó 
"~º de ~uoa 1W1but~6es. llt>~IOIQQ.) o PREGÃO. f.I. 059120!7 (PleHPCla•I • COMPEL. ""i<i ot<~to li o ,Re9e1to da 
~•".!Çot P<l'3 pr.i-sl3cAo de '""';~o ~o lec:;>~O. manu1&nçao pr~veotiva e cot1é1l~à. i111t;aia<;ão, del!M131a~ao. c6m 
lo•~ll'e•"'~nto 0 ~Ub$~r:u1~~0 or pP-<;•s parles. ço!l!J>(lnontos l'! pçQU(>rtQ" p<1r or.1tro1 MIVOS e <1ngln1Jls p;i.r;o ll• c~11•
d.~1on1>do,, pr.rlQt>f.flf'ltQ& aClo ó1g~Qt< da Pr~(M..,lll Mun1~111;11 d~ Cnm•ç:u~a.e. f'HOMIMEN1!! FORNECt:DOR 
C1.11Mkél1J. IU'.F'Rl0€f(AÇ/.CJ 1.rnA- MI; - L111•' (11 Vl\LOR Gl.01:1111. 1 MG 9:l$;7li (um mrhio nnec;anloll o vl11tt 
sei!! m.1 nov&có"'º'" Junl.a e~''º'"ª'$~ ~~tentá e !ui.s conla,-<i11). Lote 02 V1\LÓ~ Glos,\L: :!4& oao. 00 (tr.,, ..... 10$ 
;, quaranta ó 8éll• nlil "01ten~o túa1s) PERFAZCt~OO O VllLOR GLOllAL OOS LOTfiS: R'S :2 3'72.013,711.(d"'' !l'illt~óllli 
duzen10~ Eo Mnt.nta e; t1ês mi! e dezollo reai~ I! -tetenl• o seis uoi.11011. Dl'll/\ DA HOl.llOLOOAÇ/iO: 2-1111112017. 
At.ITONIQ ,ELlkALO() ARAÕJO DA SILVA, 

ATA ne ~EG1$TF!O I)(; PREÇO$ foi,• ~9S~.:ion. PRSQÃO PIHôt>ENÇIAL }I:• 0$9120t? • CQMPtll •• qfÍJl':TO; R~ll'~''C> 
<10 p1eçr>S para prost,.çno. de $orvlc-:i de locnçdo,: l!'nnulan~o .1uevu111iva • C4trvt!V1t •nfiUJ;içho~ dosÍll&ta1nç1fo, i;.t)m 
fi>tn•!IMMto e stib'J.hluiçlo d.; f>4í(a8, pa11H .. eõll'Íponenl&• o iteessOfib• por iiul(óll·IÍo'yü ti .oiígif!t•ll p~m.':ac éon~1l!lt), 
n:tdi>s perla11eenlC'8 lia~ ôrp~os dll P11>le1lu11t Munitlpa~ fie CnmmtariiOA PRÇMINl!Nl6 FQl\NCCEOôRé'Cl».l"BOM 
REFRIGEFIAÇÁO L TPA· ME. Lote 01· VALOR GLOBAL' l.926.938,76 (Uf'll m11n~o n0owc1u1,to~ e YlftlUtl$11111 n.1weo•ritbs 
• t•rn!a e 0~10 1ea1' E> uttnta e sa11 centa~c>a): Lo1it 02 VALOR Gl.Oa.Al'. 346.080,00 (trtZ411tt~t • q11arenta e feii mil e 
Clitt>ola f&a!&). PERFAZEt~OO o VALOR GLO!lAL DOS LOTES: A$ 2.273.018. 14 (llllll f'Íll:h1101 duze~1oa. ~•tt•Ma't tr•" 
mll o 40101~ r1>~ír, 1t :<nlll>ntn ~ ~1tio contnvçs) t>ATA OAAS.Sl~lo.TIJRA; 20111120Í't.·RECllNll.LDÔ PAIVA OI! MRAOS. -
Sf.C~éTARlóOP.AOMINtSíRAÇ.S.Q. . . ' . .. ' ., .. , . ,,.. " 


