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Estado da Bahia 
Fundo :\1unicipal de Saúde de '\lulungu do Morro 

EXERCÍCIO: 2020 

1 DATA 117/12/2020 

\ :.,:·r -.-' 'J. 

CREDOR: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 

ATiv1dt:1de t PrOJ~Lu: 

Elemento: 

Sublemento: 

Fonte de Recurso: 

Banco Conta nº 

001 16.559-X 

3390.30.00 

3390.30.10 

14 

1 VALOR BRUTO: R$ 4.003,561 

1 RETENÇÃO: R$ 0,001 

1 LÍQUIDO: R$ 4.003,561 

c'.;io,·ificaç~o e Detalhamento da Despesa 

cnirentamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 

Material de Consumo 

Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial 

Transferências do SUS 

Nome da Conta Doe. Nº Valor 

FMS CUSTEIO SUS 551696 R$ 4.003,56 

Fonte de recursos· 14 Transferências do SUS 

<::;TMWFR - <::;prvirric; rlp Tnfnmi:>t-ir;. '~r.,. f71 ')1íl1-1fiílíl - \foN.N._• c;1mwPh <:rv hr 



~staao cta Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Processo Pagamento Nº 

Nota de Empenha: N°: 

Nota de Liquidação Nº: 

Unidade: 

Função: 

Subfunção: 

Programa: 

1425/2020 

2218/2020 

02.11.02 

10 

122 

0050 

2879 2020 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

saúde 

Administração Geral 

MULUNGU DO MORRO SAUDÁVEL 

Atividade/ Projeto: 2158 Enfn'!ntamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 

Elemente· '3-

Subelemento; ..>,j~v.~v • .1.1..1 1"1c .. Ç1 ... 11 vú01l(UIUQ1Co, hosp1ta1ar e Ambulatoriai 

Fonte de Recurso: 14 Transferências do SUS 

Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR L TDA Licitação Lei nº 8.666/93 

Endereço: Avenida Adotfo Moitinho 224 - Centro Modalidade: 

CPF/CNPJ: 17.406.286/0001-02 Doe: 
Pregão Presencial para 
Registro de Preço 

Cidade: Irece - BA Processo n°: PPRPOU-2020 

HISTÓRICO 

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de material(is) hospitalar(es} para auxiliar no combate e 
disseminação do novo corona vírus neste Município. ' 

Liquidação da nf n°17936 
' 
1 

----- --- - -i 
BASE DE CÁLCULO 

BRUTO: R$ 

RETENÇÃO: R$ 

LIQUIDO·. R$ 

Pague-se: 
A quantia de R$ 4003,56 

4.003,56 

0,00 

4.003,56 

Quatro Mil e Tres Reais Cinquenta e Seis Centavos 

EM: 

Fredson Cosme A.ndrade de Souza 
e~,,-- 1t: 

-- -----

17/12/2020 

Foi paga a importância autorizada 
C/C 16.559-X FMS CUSTEIO SUS // 
Contabil: 1.1.1.1.1.19.10.00.33 
N° Cheque: 551696 

E~L 1111212020 
'L L 

- -· --
Recebi da Fundo Mun1c1pai ae 0ciu.Jt: uç ,,,._.,~ ·::i- ........... ,_,1,u ,,u t:.;:,lac.o aa oan1a a quanua supra ue K~ 40u3,0o ( Uuatro M11 e 
Tres Reais Cinquenta e Seis Centavos ) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo. 

Código Banco Agência Conta Descrição Documento 

Código BANCO DO BRASIL 1696 -9 16.559-X FMS CUSTEIO SUS 551696 

ORDEM PAGAMENTO: 
Assinatura do Recebedor 

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM:_/_/ __ 

SIMWEB - Serviços de Informática Ltda. (71)2101-3600 - www.simweb.srv.br 



Estado da Bahia ' 

Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Nota de Liquidação Nº 2218 I 2020 Empenho Nº 1425 I 2020 

Modalidade do Empenho: ORDINÁRIO Tipo de Crédito: Extraordinários 

Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função: 10 Saúde 

SubFunção: 122 Administração Geral 

Programa: 0050 MULUNGU DO MORRO SAUDÁVEL 

Atividade/ ~rojeto: 2158 Enfrentamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 

Elemento: 3390.30.00 Material de Consumo 

Sublemento: 3390.30.10 Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial 

Fonte de Recurso: 14 Transferências do SUS 

Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Licitação Lei nº 8. 666/93 

Endereço: Avenida Adolfo Moitinho 224 - Centro Modalidade: 

CPF/CNPJ: 17.406.286/0001-02 Doe: Pregão Presencial para Registro de 
Preço 

Odade: lrece- BA Processo n°: PPRPOll-2020 

Banco: 1 brasi 1 Agência: 1 0548-7 Conta: 1 c114.106-6 

HISTÓRICO 

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de material{is) hospitalar(es) para auxiliar no combate e 
disseminação do novo corona vírus neste Município. 

Liquidação da nf nº17936 

VALOR LIQUIDADO RETENÇÕES 

BRUTO: R$ R$ 4.003,56 

RETENÇÃO: R$ R$ 0,00 

LÍQUIOO: R$ R$ 4.003,56 

Quatro Mil e Tres Reais Cinquenta e Seis Centavos 

Declaro que o(s) material(is) foi(ram) Declaro que a despesa relativo à 
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio nota de empenho supra esta liquidada, 
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) podendo efetuar o pagamento 

EM: 01/12/2020 EM: 01/12/2020 

~ilva Magalhaes 

,'t~:i' 
Rosani AraújO Barbosa de Souza 

Servidor Servidor 

047.290.015·32 003.487.205·13 

SIMWEB - Serviços de Informática Ltda. (71)2101-3600 - www.simweb.srv.br 



Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Nota de Empenho Nº 1425 I 2020 

Modalidade do Empenho: ORDINÁRIO Tipo de Crédito: Extraordinários 

Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função: 10 Saúde 

Subfunção: 122 Administração Geral 

Programa: 0050 MULUNGU DO MORRO SAUDÁVEL 

Atividade/ Projeto: 2158 Enfrentamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 

Elemento: 3390.30.00 Material de Consumo 

Subelemento: 3390.30.10 Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial 

Fonte de Recurso: 14 Transferências do SUS 

Saldo Anterior da Dotação Valor do Empenho Saldo Atual da Dotação 

291.975,70 4.003,56 287.972,14 

Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Licitação Lei nº 8.666/93 

Endereço: Avenida Adotfo Moitinho 224 - Cenb'o Modalidade: 

CPF/CNPJ: 17.406.286/0001-02 Doe: Pregão Presencial para Registro de Preço 

Cidade: lrece - BA Processo nº: PPRPOll-2020 

HISTÔRICO 

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de material(is) hospitalar(es) para auxiliar no 
combate e disseminação do novo carona vírus neste Município. 

Despesa vinculada a: Transferências do SUS 

VALOR EMPENHADO 

R$ 4.003,56 

Quatro Mil e Tres Reais Cinquenta e Seis Centavos 

Autorizo o empenho da Declaro que a importância supra 
despesa supra mencionada foi deduzida do crédito próprio 

EM: 01/12/2020 

~M 
Fredson Cosme Andrade de Souza Jose njos Silva 

869.106.985-68 Servidor 
Prefeito 031.541.975-08 

SIMWEB - Serviços de Informática Ltcla. (71)2101-3600 - www.simweb.srv.br 



17/12/2020 
169601696 

BANCO DO BRASIL 
SEGUNDA VIA 

10:23:36 
0002 

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 

CLIENTE: BA 292205 FMS CUSTEIO SUS 
AGENCIA: 1696-9 

DATA DA TRANSFERENCIA 
NR. DOCUMENTO 
VALOR TOTAL 
****** TRANSFERIDO PARA: 

CONTA: 16.559-X 

17/12/2020 
550.548.000.114.106 

4.003,56 

C~IENTE: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPI 
AGENCIA: 0548-7 
NR. DOCUMENTO 

NR.AUTENTICACAO 

CONTA: 114 .106-6 
551.696.000.016.559 

E.FB7.693.Bl6.EC2.D5C 

Transação efetuáda com sucesso por: JD844761 ALDA MENDES SANTOS. 
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.' Estado da Bahia 

·.·· ~< Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro 
·-- ~,: -~/~~~ 

.. •· C\PJ: 16.H5.876/000I-81- Rua - Eronides Souza Santos, 55 - Mulungu do Morro- Bahia 
Tel.: (7~) 36~3-l 076 Fax: (7~) 3643-1230 e-mail: prefeitura.mulungudomorro~ hotmail.com 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA 
AUXILIAR NA PREVENÇÃO E COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÀO 

Nome: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: 17.406.28610001-02 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsn.hilid;idc rio sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. é certificado que 

cunstarn d0b1tos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigib1l1ciade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172. de 25 de outubro de 1966 -
Cod1~0 Tritiutc'irio Nacional (CTN). ou objeto de dec1sào judicial que determina sua 

rl!:sco~1s1dc~ação para fins de certificação da regularidade fiscal. ou ainda 11.30 11enc:1dos· e 

2. não co:1sta111 1nscr1ções em Divida Ativa da União (OAU) na Procuraaoria-Geral da f~azenda 
Nacional 1PGFi\iJ. 

Conforme ci :-:.posto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento terr1 os rnesrnos efeitos da certid~io 
negativo 

Esta certidão e »1 dl:~~d para o estabelec1n1entu matriz e suas filiais e. no caso de ente federat1'1()_ pc.'a 
todos o::; c;g;ios e: ;uncios públicos da adinin1straçào direta a ele vinculados_ Refere-se 8 s-!L.CJÇâCJ Co 
sujeito f)ass1vo rio âmhito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as conlr:ouições soe ais ~1rcv1stas 
nas alíneas 'a· a 'd" do parágrafo único do art 11 da Lei nº 8.212, de 24de1ull10 de 1991 

A ace1té1Ç<~G cü~sta certidão está cond1c1onada à verificação de sua autenticidade no lnll:'rH:;t nus 

endereços <!1~\p i/rfb.gov.br> ou <t1ttp-/,wvvw.pgfn.gov.br>. 

C:;;rt>::c'la cn1.t.da gr~1tu1tarnente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nc 1.751. de :z..-1c 2014 
Em1t1c1a 3s 1 ó 10.23 do dia 05/10/2020 <hora e data de Brasília> 
\'álic!a a:e 03 04,~(1 21 

Cód•go de conlroie da certidão F537.1BD4.5127.D511 
Qualquer rasura uu er11enda invalidará este documento. 



Consulta Regularidnde do Empregador 

·-· .;i A~ 
,;-- --· 

Certificado de Regularidade do 
FGTS-CRF 

Inscrição: 17.406.286/0001-02 
Razão Social: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
Endereço: ROD BA 052 910 KM 354 /ALTA VITORIA/ IRECE / BA / 44900-000 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos 
r·eferentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com 
o f=GTS. 

Validade:04/12/2020 a 02/01/2021 

Certificação Número: 2020120403254871043 l 02 

Informação obtida em 09/12/2020 11:12:44 

A utilizJçào deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 

··1 ~''" ·'i:0:10:\, lto-crf _ca1xél .9ov.br/consu lta crt1pélges/consulta Empregador.jsf 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

va:.:....dade: C6·'J6.1 2821 

de s~a ex~edi;ã8. 

CecL' : ca-se c:ue MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ " 

FILIAIS), _ci:;c:r'lu(a) no CNP,J sob o n' 17.406,286/0001-02, NÃO CONSTA 

Jr' :~~1~·,· ~:ac.81.al de Devedores Trabalhistas. 
=~:!_-:_~·:JS.::::) ::!::~=-c~.:._c::.a con1 base r_o ar-:.. 642-A da Co::-:.solidaç.3.c- as.s Lé:_.::o 

-:-1-s.L,,1;·:::, a::::::::-2.::·::en::.ado Dela Lei !1 00 12.440, G.e ~J.P l·.._:1::-i::; je ...:::. 

:;~ __ ;_·~:;as n" 1470/2Cll ao 

~1:::ibdl:·1c, .::ie 21 de agos:::.o de 2011. 

-,-, :'rabal::-io e estão a:::.ual::.-zaõ0s ;i·_-:,e e:_ 

a· 2r .·:e:::::: :-< J::1ta da sL.a expedição. 

-' --

·~a:;::ao à~~:::.:.a cer'.:..::_dão condiciona-se à .'e:·i ±:~caçãc 

~~:::.p://www.::.s:::..J~s.br1 

Cer:_ :iàc ~~=-t=-da grat~ita~en:::.e. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

~den:::.::_ficação das pessoas ~a::;ra:s 

aeracce a Jus~~ça do Trabalho c:~ac~~ 

e 
às 

1-~::.:____:_=='-'--

ot; ~ ~:.i.:;~~-? 

es=ab0lec~jas er~ sen=ença condenatória trans~=aja err j~lgajc ~:V 

o.curc1r~:; ju:Jic.ais ~rabalhis::.as, inclusi_,.re :--:e> c::o;.cern.=;:-:t..:::i 
·~rre::.::-_> 

C' l 

:·:, r e "'1 i à e :1 e i á ri os , a hor~orát 

·i~ordos ~:rirados pera~=e o \ .. 
~ss5o ae Conciliação Prév~a. 
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C.O\Tl('>O DO ESI \00 ll.\ B\111\ 

SICRl:T \RI\ O.\ F\ZE'.'\ll.\ 

Certidão Especial de Débitos Tributúrios 
(Positiva com efeito de Negativa) 

(Emitida para os efeitos dos arts.113 e 114 da Lei 3.956de11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Ce~,dão Nº 20203705338 

\I \IS S\l DE \l.\"I LHl.-\L IH)SPIT.\L_-\R LrD\ 

10fl.22J.--l:'i 17Atl6.2S6i0001-02 

Fica cer::~:cado que ccnstam atê a presente data as seguintes pendências de responsab:l1dade do contr1bu1nte acima 
de;<tifisado relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. cuja exigibilidade encont:"a-se suspensa e111prestando à 

presente cert1dào Positiva o efeito de Negativa 

C:sta ::e'1:1d2:c e•~CJI0~)3 os oébitos referentes a todos os estabelecimentos do contrtbu1nte 1nc1us1ve os 1nscr1tos na 

U,·;1da Aw:a Cl-" curnpe'.énc:1a da Procuradoria Gerai do Estado. ressalvado o direito da Fazenda Pública de Estado da 

Bahia coorar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados 

Ern1t1da er"':"i :9,. 12/2C2C confcrme Portaria nº 918.199. sendo válida por 60 dias contaocs a partT oa data de s·",2 

emissão 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br 

Vj :da c~i<1 a aorf;sentaçtio conjunta do cartão original de inscrição no crF ou nc CNPJ da 
Secreta na da f~ece1ta Federal do Ministério da Fazendo 

',· \ ,·. 
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, , / MUNICÍPIO DE IRECÊ 
FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Nº 0000307512020 

Emissão: 2011012020 

Validade: 1810112021 

MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 

CGA: 000.005.6161001-08 

CNPJ: 17.406.28610001-02 

CNAE 4644-3101 
ROO BA 052 KM 354, 910 

TERREO 

LOT ALTA VITORIA 

44.900-000 - IRECE, BA 

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLAD/, 
NESTE ÓRGÃO E. RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAl 
DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADi1S 
CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS 
REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO VERIFICOU SE 
A INEXISTÉNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS Ã INSCRIÇÃO ACIMA. E PARA 
CONSTAR DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIV1« 
DE Tl-llBUTOS MUNICIPAIS. 

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO. 

!_ó::jaçàc=·.',=tot~=~~c~-----w~_.w~;'e~ce~ta~cc~'~°'--------------~ ---·· 

lil 111111 llllll llll li li li lllllll lllt 111111111111 
1·1 ''•1.'·llliilil);ll-.~!)\111/1 !.'~ !-~, i CGA: 000.005.6161001-08 



Es~ado dJ Bahia 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 

End.: R.üa i:ronides Souza Santos, s/n -Te!.· 74 3643 1076 

CNPJ nQ !2465.010/0001-81- CEP nº 44.885--00C 

tr-~·: (~)( ESSO i\DMINISTRA TI\lQ 

e Nº. 011009/2020 

·:.: ~ .· .,,. ';;--~ ·'· O PºRE SE Nf. !_· -1'- . .. , f ·; _ P,~ ft -~ i-\ . -A 
• .,, - l--'_ '-_.,>::.L >· - - "' _1 . -..... _ .. '!=. !. ~Á-. 

,. ! ;· :;· F.(_~I:}~í~RO DE fJ!l\í~(~OS r\J\t. ,. 

0·1112020 

• OB.J fTO: !\ presente licitação tem por objeto o Registro de preço~., 
, 

para ruturas e eventuais aquisições de medicamentos, materiais l' 

l ,, 
·1 

equipamentos hospitalares para atender às demandas do íVIunicipio de 

f\1ulungu do \!lorro/BA. 
! 
l 

DATA DE ABERTUllA.: 25 DE SETEMBRO DE 2020. 

ÀS 15:00 HORAS 

' 1 - > • - .,.. •• 

• : 
• 
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Estado da Bah;a 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
End.: Rua Eronides Souza Santos, s/n -Tel.: 74 3643 1076 
CNDJ n• 12 465'°10/0001-81 -CEP n• 44.885-000 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2. 368/2020. 
Pregão Presencial Para Registro de Preços n2. O 11 /2020 

Processo Administrativo nº 011011/2020 

O MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO/BA, através do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO/BA, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua 
Eronides Souza Santos, s/n, Centro, Mulungu do Morro/BA, CNPJ sob o nº 
12.465.010/0001-81, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Fredson Cosme Andrade 
de Souza e pela Secretária de Saúde, Sra. Aida Mendes Santos. doravante denominados 
de FUNSAUDE • MULUNGU DO MORRO e a empresa MAIS SAÚDE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ n2 . 17.406.286/0001-02, estabelecida na Av. Adolfo Moitinho, 
224. Centro, lrecê/BA, neste ato representada pelo Sr(a). Cátia Erica Costa Martins, 
port~dor(a) da carteira de identidade nº 03093840-60 SSP/BA, inscrito(a) no CPF sob o nº 
SB0.157.265-49 doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do 
art. 15 da Lei Federa: n º 8.666/93. com as alterações ne!a inseridas pela Lei Federal n e 

8 883/94, Lei Federal n º 10.520i2002 e demais normas legais aplicáveis e considerando o 
resultado da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 011/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob a forma de compras 
parceladas, por preços unitários, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, conforme 
consta do processo administrativo próprio, firmam a presente Ata de Registro de Preços, 
obedecidas às disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições 
segi.:intes: 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO E DO VALOR 

1.1 - Através da presente ata ficam íegistrados os seguintes preços para futuras e 
ê"*""'!Jais aquisições de medicamentos. materiais e equipamentos hospitalares para 
atender às de11andas do Município de Mulungu do Morro/BA. a ser fornecido de forma 
parcelada, nos termos da P~oposta de Preços da Promitente Fornecedora, conforme 
abaixo: 

r----,-.----------..::L:.:O:..:Tc::E:..:0:..:1_·.::M::::E:.:D:.:.IC=;Ac::M=ENT:_:.rO::.:S::....~--..,-,--~-·~-.~ 
· 1 ·· 1 1 1 Valor i · ! 

l ttem ! Descrição .,1 Und. 1' Qtde. ! Marca 1 Unitári 1 Valor Total i 
i ' i ' 1 i' ' f--- o i 
1 1 ]Ampicilina 1 g, pó para solução injetável. frasco I' Am 800 1 1 

i amoola ... p Biau 6,09 i 

; 'I Ceftriaxona d1ssódica. dosagem 1 g,pó 1 1 1 
1 2 

1
1iofilizado para solução injetavel endovenosa.1 Amp i 1.200 Abl 

1 , frasco amoola . i ! 
, 3 • Dioirona 500mg comprimido 1 Und , 1.000 Prati : 

33,781 
i 

: 
4 

1Dipirona500mg/ml, solução oral, frasco 1 Oml 1 Fr . 100 , Farma 
88 ~- --+,:;- . _ . . · -~·-----+l-=-'ce=--t--1_·_-+--___ __, 

· 5 : D1p1cona SOOmg/mL soluçao 1nietável, ampola i A '! :. Farma 
: 2 ml ; mp 3.000 : 1 ___ -~- ce . 

6 ~Sulfato de Salbutamol 100mcg/dose, aerossol· F-r 30 i -1-euto 
: de uso orai . 

·.-~ ' _L__ _ _l_ __ --1----;-,-----+----____j 
i V. 

Total: 

1,22 

17,80 

j 

'--·--------------
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU 00 MORRO 
End.: Rca Eronides Souza Santos, s/n -Tel.: 74 3543 1076 

CNPJ o• 12.465.010/0001-81-CEP n• 44.885-000 

LOTE 04 • EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 
: i 
lnem ! 
1 i 

Descrição 
Valor 

Und. Qlde. Marca Unitári 

' 1 Avental descartável em falso tecido, com 
1 manga longa de aproximadamente 55cm, 
! gramatura mínima 30g/m2, com medidas de 
: aproximadamente 1,20m de largura x 1 ,40m 1 

: 1 j de comprimento, quadrado, com amarração na Und. 1 

1 cintura e no pescoço e eláslicos nos punhos, 1 

i fabricação de 100% polipropileno, não estéril, . 
! resistentes (não rasgar com facilidade), na cor ! 
j branca. 1 

i LUVA, de procedimento, tamanho P, nao ! 
] esteril, de uso unice, descartavel, apirogenica. : 
! em latex natural. textura uni'.orme, 
: antiderrapante, formato anatomico, resistenle 1 

, ; a tracao, punho com bainha, comprimenlo 1 2 ex 
f m:r-imo de 230 mm, e largura minima de 80 
i mm com variacao de ± 1 Omm, espessura 

1 
, '!lir'ima de 0,08 mm, lubrificada com po bio 1 

: absoNivei atoxico. Embalagem primaria ! 

1 acondicionada em caixa com 100 unidades 1 

: LUVA, de procedimento, tamanho M, nao 
! este•il. de uso unice. descartavel, apirogenica,: 
em latex natural, textura uniforme, 1 

antiderrapante, formato anatomico, resistente' 

3 
a tracao, punho com bainha, compnmento 

ex 
minimo de 230 mm, e largura mínima de 95 
mm com variacao de ± 1 Omm, espessura 

, minima de 0,08 mm, lubrificada com po bío 
1 i 3bsor1ivel atoxico . Embalagem primaria 
~__J acondicionada em caixa com 100 unidades ! 
1 i LUVA, de procedimento, tamanho G, nao 1 

! 'i esteril, de uso urico, descartavel, apirogenica, I 
, er., latex natural, textura uniforme, 1 

1 'antiderrapante, formato anatomico resistente a 

1 

1 
4 

tracao, punho com bainha, comprimento 
1 

ex 

1 

minimo de 230 mm, e largura mínima de 111 
i mm_ com variacao de ±10 mm, espessura 

1 i rr:;rnma ae 0,08 mm. lubrificada com po b10 
1 

1 j aosorvivel atoxico. Embalagem primaria 1 

~ _ i accr.dicicnada em caixa com 100 unidades. 1 

i 1 Macacão, tamanho G, para proteção 1 

: impermeável, mangas longas (elásticos nos 1 

; i punhos, tornozelos e capuz). Zíper frontal. 1 

i S 1 Confeccionado em não tecido SMS 1 Und. 
1 1 (Spunbondec-Me~blown-Spunbonded) : 

laminado impermeável. resistente a tração e 1 

rasao. Gramatura mínima 50q/m2. l 1 

Macacão, tamanho XG, para proteção! ! 

5 i impermeável, mangas longas (elásticos nos 1·. U d 1 

i punhos, tornozelos e capuz). Zíper frontal. n · 
1 Confeccionado em _ não tecido SMS i i 

o 

8.000 
Grand ! 

esc 1 

1 1 

6,65 

200 Med1x 

1 

76,03 

600 

150 

30 

! 
i 
1 

' i 
i 

1 

! 
i 
i Medix, 
' 

Medix 

Winner 

30 1 Winner 

76,03 

76,03 

50,34 

56,00 

Valor Total 

53.200,00 

15.206.00 

45.618,00 

11.404,50 

1 1.510,20 

111 

! 
1 

1 

1 

1 

1.680,00 1 

1fY 
- /) / 
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, (Spurbonded-Meltblown-Spunbonded) 
l 1aminaoo impermeável, resistente a tração e i 
i rasgo. Gramatura "1í_nima 5Dg/m2. : 

1 MASCARA, c.rurgica, semi-facial, descartavel, ! 
1 com Tres camadas de protecao, sendo ai 
. ime•na em 'l1ateriai hipoalergico, com c!io: 

1 
nasal embutido que permita ajuste adequado 
ao contorno do rosto, produzido em alumínio 
suave e flex:vel. nao traumatizante, inodora, 

7 tiras costuradas com solda eletronica. bordas Und. ; SO.OOO ~ Medix 
, bem acabadas. isentas de cola e que 
•

1

. apresentem eficiencia de filtracao bacteriana 

. (O:FB.\, pa•a partículas de 1.0 riicron, acima 
: de SS % Co~feccionada em não tecido. 100% i 

',43 71.500,00 

! polipropileno. Gramatura mínima 309/m 2
. j 

i MASCARA de protecao respiratoria para 
'ager:tes biologico, N95/PFF2, semifacia!, em 

~--+---...,..-----j 

! material resistente, antialergico, ajustavel ao 
8 : contorno facial, com prendedores em material 

1 eiastico nao desfiante, com fixacao atras da 
1 c,ro!ha, eficiencia de filtracao bactenana, 

, 

1 800 : Descar 1' 

Und. I pack ! 

' 
11,39 

___ j ~-;: B ) mmima de 95%. --+ __ 
, M.A.SCARA, descartável, semi-fac1ai 31 l A 1 

9 i camadas de proteção. material TNT, i Und. ! 3.000 , nn~do . 1,71 
confortável, com prendedores em elástico. L---"--

1 Oculos proteção, material armação:! 1 

10 
. policarbonato e_ pvc, Upo proteção: lateral, i Und. \ 150 

' 
1 

' 
1 Danny : 
1 . 

8.55 

9.112,00 

-1------___j 
1 

5.130,00 i 

1.282,50 
1 
mater:al proteçao: pohcarbonato, tipo lente:\ i 

: anti-~sco. ant1-embaçante, C()rlente: incolor. 1 --+'---+---+-----t-- ___ _ 
1 Oculos de proteção ampla visão, permite I 
1 sobreposição; com perfeito ajuste sernifacial:. , 
ma"er:al da a•rnação: po'icarbonato. tipo i i 

11 'proteção: lateral; lentei transparente em 1 Uno. 1 20 
1 maierial policarbonato: tipo de tratamento: 1 

1 antirrisco e antiembaçante. Certificaao de 1 

, iAprovaçãonº27185. ! 
! 1 Sapatilha de voteção descartável (propé) 1 

3m 52.34 

[ Matenal: TNT, 100% poiipropileno. Gramatura 1 ! i 
12 'mini.11a de 25c/m2 resis:ente. acaoarnento 1 Par 2.000 ' Descar: 0,28 

i e!ást:cc que pe~mita bom ajuste e cobertu•a 1 pack 1 

, __ 1~mplera do calçado até o tornozelo. 1 1 : i 

i 1 Touca cirúrgica plissada em elástico. Material:! : I 0 , m i 

i 13 ! TNT, Trilar;iinado, 100% polipropileno, i Und. ! 11.000 
1 

:i,~ i 0,25 
1 Grarnatura minima: 20 g/rn2 . n_l_ __ _,__ 

1.046,80 

560.00 

2.750,00 1 

V. 1 220.000,00 ' 
_Total:_. _____ . 

1.2 - O preço estimado correspondente ao objeto contratua: são os constantes da 
Proposta de Preços da Promitente Fornecedora, aceita na licitação acima referida, cu1as 
p!anilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados 
peios representantes das partes contratantes, ou seja: R$ 270.000,00 {duzentos e setenta 
mil reais), sendo que: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 220.000,00 (duzentos e fl. 
vinte mil reais), referente aos :ates 01 e 04, respectivamente. ~ 

u/ 
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Estado cia Bahia 
FUNDO MUN!OPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
End .. Rua Eronides Souza Santos, s/n - Tel.: 74 3543 1076 

CNPJ nº :2.465.010/0001-81 - CEP nº 44.885-000 

1.3 - Ois quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser 
c"!O•.:i:idas oelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima 
''.;e,:.~i'.icada.' mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da 
f\iQTA. DE Er ... IPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na 
presente Ata e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de 
acordo com as necessidades do Município. respeitadas as quantidades mínimas de carga 
para transporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito. 

CLÁUSULA li- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2. 1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 03 (três) meses, contado a 
partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado de acordo com 

• a previsão legal. 

• 

2.2 - Nos termos do art. 15, §4º da Lei Federal n º 8.666/93, alterada pela Lei Federal n º 
13 883194, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Mulungu do Morro não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio. os 
rrateriais referidos na Cláusula 1, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que 
permitidos em lei, sem que, desse fato. caiba recurso ou indenização de qualquer espécie 
à empresa detentora. 

2.3 - Em cada aquisição decorrentes desta Ata. serão observados, quanto ao preço. as 
ciáusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços 
nº 011/2020, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, 
independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

2.4 - O canceíarr.ento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições 
estabelecidas abaixo: 

a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte. aiém de 30 dias 
ccrridos, após o prazo preestabelecido neste Edital: 
b1 :nrorrer em atraso decorrente de defasagem aa entrega da qualquer item adjudicado, 
err• relação ao cronograma em vigor, ocorrido em aualquer de suas etapas relativas ao 
receb•rnento do produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do prazo global; 
c) falir ou dissolver-se: ou 
;i1 transferir, no todo ou em par'.e, as obrigações decorrentes deste Contrato. 

CLÁUSULA Ili· DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

3. 1 - O pagamento será efetuado até o 5Q. (quinto) dia 'itil, do mês subseqüente a entrega 
e confe~ência das quantidades solicitadas pelo Municíoio; 

3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria competente, a nota fiscal 
e1ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser 
emitida em nome do Município de Mulungu do Morro. 



[" tt 

·'_· ' 

•· 

Estadv da 82hia 

FUNDO MUN!OPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
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CNPJ n' 12.465.010/0001·81- CEP n• 14.885·000 

3.3 - Aiém da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) 
':ic'veráíão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes 
~~(.·c~;Tie:1tos: 

3.3.1 - prova de reguiarioade com a Previdência Social (CND - Certidão Negativa de 
Débito, expedida pelo INSS/Federal dentro de seu período de validade; 

3.3.2 - prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de 
Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 

3 3.3 - ~rova de regularidade relativa à Certidão Negativa de Débitos Trabalh~stas (CNDT'. 
ernitida peio Tribunal Superior do Trabalho - TST. · 

• 3.34 - pmvê. de regularidade relativa à Certidão Negativa de Débitos Estadual e Municipal. 

1 -t - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parce:a vinculada ao evento cujo descumpr'mento der origem à 
ap!i.:açãc da penalidade. 

• 

3 5 ... Q CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscai e fatura deverá ser o mesmo da 
doct.omentação apresentada no procedimento licitatório. 

3.6 - Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária. 

3.7 . Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% 
( cirico décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção 
monetária pelo índice INPC, pro rata dia . 

CLÁUSULA IV - DA ENTREGA E DO PRAZO 

4.1 - o prazo de entrega dos produtos será de no máximo de 02 (dJas) r,oras, após o 
recebimento da ordem de fornecimento expedida pela Secretaria competente. 

4.2 - A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a 
entrega dos produtos foi feita, além da identificação de queíl' procedeu ao recebimento dos 
produtos. 

4.2.1 - A entrega será feita à Secretaria de competente, a quem caberá conferi-lo e lavrar 
Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
:viesmc corP as ex;gências do edital. 

4 3 - Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria rão 
·'.' aceitará e lavrará terrrio circ,mstanciado do fato, que deverá ser encaminhado~à //).~ 
autoridade superior, sob pena de responsabilidade. W 

' 

/ 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
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4. e: - A Secreta'ia terá o prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) para processar a 
corlerência do que foi ertregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando 
a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto entregue em desacordo com as 
especificações. 

4.5 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA 
i)A ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no 
todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer teripo se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções. 

4.6 - Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor 
no ato da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 24 horas. 

4.7 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços está estabelecido no item 2. 1 da 
presente ata. 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES 

5. í - Do Município 

5.1. 1 - Atestar o efetivo recebimento definitivo oo 001eto licitado; 

5.1.2 - Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, auando for o caso; 

5.1 .. 3 - Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada. 
r·~essár a à perfeita execução do Contrato; 

5.1.4 - Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota 
Fiscal no Departamento de Tesouraria; 

5 1.5 - Notificar. por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção; 

5.2 - Da Promitente Fornecedora 

5.2.1 - Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital; 

5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, 
previdencianos, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste 
contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo 
empregatício ou obrigações previdenciárias, !'lO caso de reclamações trabalhistas, ações 
de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos fornecimentos e de quaiquer tipo de 
demanda. 

5.2 3 - A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da 
presente ata, com perfeição e acuidade. 

5 2.4 · Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação 
(quando ocorren, como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo d~,,-/ 
"'esrria a responsab1l1dade por quaisquer ac1de'ltes que p:issarn vir a ser vít;mas se //; 

7 
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empregados. quando em serviço, e por tudo qJanto às leis trabalhistas e previdenciárias 
1he assegurarri. 

5.2.5 - A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais 
sausados ao Municfp·o, ou a terceiros. provocados por seus empregados. ainda que por 
omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências 
necessárias para o ressarcimento, 

5 2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem 
soiiei:ados o.e:o Mur11cípio, e cu1as reclamações se obriga a atender orontamente. 

5.2.7 - Marter, durante a execução do contrato, as mesmas condições ce habilitação, 

5.2.8 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
fizerem necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor contratado. 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 

5 1 -~ 8 contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão 
;0rmai<zaoos pela emissão e retirados da Nota de '.:mpenho pela detentora. 

6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata. mesmo que a entrega deles decorrentes 
est ver prevista para da~a posterior à do seJ vencimento. 

6.3 - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a 
qual deverá ser feita através de Nota de Empenho. 

6.4 - Toda e qualquer entrega de material fora do estabelecido neste edital, será 
imediatamente notificada à(s) licitante(s) ve11cedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a 
suostituir os materiais. o que fará(ão) prontamente, ficando entendido que correrão por sua 
,;c:--ta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis. 

6.5 - O objeto cesta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades 
Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso 11, a!fnea "a"', da Lei Federal nº. 
8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e 
demais normas pertinentes. 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

7.1 - Pelo rnad1mp!emento das obrigações, se1a na condição de participante do pregão ou 
de contratante. as licitantes, conforme a 'nfração, estarão sujeitas às seguintes 
penaiidades: 

7.1.1 - Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 
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7. 1.2 - Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
di~eito de licitar e contratar com a Administração oelo prazo de 05 anos e multa de 10% 
sot:ire o valor estimado da contratação; 

7_ i .3 - Executar o contrato com irregularidades. passíveis de correção durante a execução 
e sem ore;uízo ao resultado: advertência; 

7.1-4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limi'.e de 1 O (dez) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: muita d:ária de 0,5% sobre o valor 
atualizado do contrato; 

7. ~ .5 - lnexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o va:or correspondente ao 
'TIOntante não adi111pl1do do contrato; 

7.1.6 - lnexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Adric:nistração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato: 

7.1 7 - Causar prejuízo material resultante diretarT1ente de execução contratual: declaração 
de ir.idoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 1 O % sobre o valor atualizado do 
C':lrtrato 

7_' .8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8.1 - Os preçcs que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento 
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos 
termos da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra 'd", da Lei Nº. 8.666. de 21/6/1993 e 
legislação subseqüente . 

8.2 - Fica ressaivada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajustes em 1ace da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de 
alteração dos preços, comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de 
manter o equilíbrio econôm'co e financeiro da avença. 

8.3 - A Administração MunicipaJ poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos 
preços regist•ados, garantida a prévia defesa da De:entora da Ata, e de conformidade com 
os oarâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacior,al, sendo que o novo 
oreço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas. 

8.4 - O p~eço, quando atualizado, não ooderá ser superior ao praticado no mercado. 

CLÁUSULA IX - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito p~ .. 
Administração, quando: ~ 
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9.1.1 - A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata; 

9.1.2 - A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a 
Administ'ação não aceitar sua justificativa; 

9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro 
de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 

9.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente 
de registro de preços, se assim for decidido pela Administração. com observância das 
disposições legais; 

9.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a 
detentora não acatar a revisão dos mesmos; 

9.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração. 

9.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 
processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, 
incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o 
preço registrado a partir da última publicação. 

9.3 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da 
Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no 
art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n º 8.666193, alterada pela Lei Federal n º 8.883/94 . 

9.3.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com aritecedência de 30 (tr"1nta) dias, facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA X- DAS UNIDADES REQUISITANTES 

10.1 - o objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelos órgãos desta 
Administração, através do Setor de Compras. 

CLAUSULA XI - DAS COMUNICAÇÕES 

; 1 .1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle 
da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 

CLÁUSULA XII· DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

12.1 - Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta~ 
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CLAUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

13.1 - A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 01112020, oriundo do processo administrativo nº 
011011/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS. 

13.2 - Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial e a proposta da empresa MAIS 
SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. classificada em 1 º lugar no certame supra 
numerado. 

13.3 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Le' Federal nº 8.666i93, 
aiterada pela Lei Federa! nº 8.883/94, pelo Decreto ~1unicipal no que não colidir com a 
primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios 
gerais de direito. 

CLÁUSULA XV - DO FORO 

14.1 - As parte elegem o foro da Comarca de Morro do Chapéu - BA, como único 
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de 
duas testemunhas abaixo. 

FUNDO MUNICIPAL DE ÚDE MULUNGU DO MORROIBA 
FUNSAUDE - M NGU DO MORRO 

Rep. Sr. Fredson osme Andrade de Souza 

FUNDO MUNICIPAL D AUDE DE MULUNGU DO MORRO/BA 

Testemunhas: 

FUNSAUDE - MULUNGU DO MORRO 
Rep. Sra. Aida Mendes Santos 

MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR L TOA 
Rep. Sra. Cátia Erica Costa Martins 

PROMITENTE FORNECEDORA 

1~~ass .. hkôºfu~ 
2) ~ f,,,1.h f,~J,bt 


