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1 EXERCÍCIO: 1 2020 

í ---- -

1 ~ P_R_o_c_E_s_s_o_D_E_P_A_G_A_M_E_N_r_o_N_º_: ~--2ª_ª_3_~1 · 

CREDOR: VAGO VIEIRA DELFANTE E SOUSA EIRELI 

1 VALOR BRUTO: R$ 8.655,40 1 

1 RETENÇÃO: R$ 0,00 1 

Dotação Código Especificação e Detalhamento da Despesa 

Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ATividade / Projeto: 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 

/ Nome da Conta Doc.Nº Valor 

L_ 

SIMWEB- Serviços de Informática Ltda. (71)2101-3600 -www.s1mweb.srv.br 



Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Processo Pagamento Nº 

Nota de Empenho: Nº: 

Nota de Liquidação Nº: 

Unidade: 

Função: 

Subfunção: 

Programa: 

1438/2020 

2232/2020 

, .. 

2883 

.i.O .:>ilude 

2020 

122 Administração Geral 

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 

Credor: VAGO VIEIRA DELFANTE E SOUSA EIREU 

Endereço: AVENIDA RAIMUNDO BONFIM,275 - COOPIREE 

CPF/CNPJ: 34.909.753/0001-36 Doe: 

Cidade: IRECE - BA 

Licitação Lei nº 8.666/93 

Modalidade: 

Pregão Presencial para 
Registro de Preço 

Prccessc nº: PPRP011-2020 
f--------------- -- ---- --··-- - - -- ·--·----·-----------------------; 

1 

HISTÓRICO 

Valor empenhado nes1a data µ .. ,a ud;:th.1~1 .... ,,.~i---'--' --··· ~'1u, .... 1~00 u~ 1nateria1(1s) hospitaiar(es) para auxiliar no combate e 
disseminação do novo carona vírus neste Municipio, conforme relação anexa e PPRP011-2020. 

Liquidação da nf nº 123 

BASE DE CÁLCULO 

BRLJTO:R$ 

RETENÇÃO: R$ 

LÍQUIDO: R$ 

Pague-se 
A qi.;ant.a c::e P~ .:· s: .:.~ 

01':::. ~.J,; Se,~< 

8.655,40 

0,00 

8.655,40 

EM: 

Fredson Cosme Andrade de Souza 
Prefeito 

869.106.985-68 

1 

17/12/2020 

1 ( 

i 
) EM! !/17/12/2020 (1. ' ', . 
:t:.' ' l /.._/ 

Ron.3. ~~Pereira 
r e1ro 

639. ~.555-72 
v, 

Recebi da Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro no Estado da Bahia a quantia supra de R$ 8655.40 ( Oito Mil, 
Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais Quarenta Centavos ) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro 
abaixo. 

Código Banco Agência Conta Descrição Documento 

Código BANCO 00 BRASIL 1696 -9 16.559-X FMS CUSTEIO SUS 551696 

ORDEM PAGAMENTO: 
Assinatura do Recebedor 

NOME: - ('Pf .C':C::?-!00 !:M· ! 1 
- -

SlMWEB ·Serviços de Jnformáuca Ltoa. (7l)Llul-3biJU · WW".'.·.s1m,...ec.srv.or 



.. 
Estado da Bahia . . 1 

' 

Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Nota de Liquidação Nº 2232 I 2020 Empenho Nº 1438 I 2020 

Modalidade do Empenho: ORDINÁRIO Tipo de Crédito: Extraordinários 

Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função: 10 Saúde 

5ubFunção: 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 

Sublemento: 3390.30.10 Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial 

Fonte de Recurso: 14 Transferências do SUS 

Credor: YAGO VIEIRA DELFANTE E SOUSA EIRELI Licitação Lei n° 8.666/93 

Endereço: AVENIDA RAIMUNDO BONFIM,275 - COOPIREE Modalidade: 

CPF/CNPJ: 34.909.753/0001-36 Doe: 
Pregão Presencial para Registro de 
Preço 

Cidade: IRECE- BA Processo nº: PPRPOll-2020 

Banco: 
1 1 Agência: 1 Conta: 1 

HISTÓRICO 

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, conforme relação anexa e PPRP011-2020. 

Liquidação da nf nº 123 

VALOR LIQUIDADO RETENÇÕES 

BRUTO: R$ R$ 8.655,40 

RETENÇÃO: R$ R$ 0,00 

LÍQUIDO: R$ R$ 8.655,40 

Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais Quarenta Centavos 

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

EM: 30/11/2020 EM: 30/11/2020 

Cjhl1 '.f 
. "'· '.' 

Ronaldo Silva Magalhaes Rosani Ara-ujo 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 1438 I 2020 

Modalidade do Empenho: ORDINÁRIO Tipo de Crédito: Extraordinários 

Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função: 10 5aúde 

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 Atua! da Dotação 

301.944,70 8.655,40 293.289,30 

Credor: VAGO VIEIRA DELFANTE E SOUSA EIREU Licitação Lei nº 8.666/93 

Endereço: AVENIDA RAIMUNDO BONFIM,275 - COOPIREE Modalidade: 

CPF/CNPJ: 34.909.753/0001-36 Doe: 
Pregão Presencial para Registro de Preço 

Cidade: IRECE- 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 corona vírus neste Município, conforme relação anexa e PPRP011-2020. 

Despesa vinculada a: Transferências do SUS 

VALOR EMPENHADO 

R$ 8.655,40 

Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais Quarenta Centavos 

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

EM: 30/11/2020 EM: 30/11/2020 

_iii:;:; 
Fredson Cosme Andrade de Souza 

869.106.985-68 Servidor 
Prefeito 031.541.975-08 

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



17/1212020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 

Emissão de comprovantes 

1711212020 - BANCO DO BRASIL • 13:02:14 
169601696 SEGlJ.NDA VIA 0001 

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 
DE CONTA CORRENTE PI CONTA CORRENTE 

CLIENTE: BA 292205 FMS CUSTEIO SUS 
AGENCIA: 1696-9 CONTA: 16.559-X 
================================================ 
DATA DA TRANSFERENCIA 1711212020 
NR. DOCUMENTO 550.548.000.057.733 
VALOR TOTAL 8.655,40 
~ TRANSFERIDO PARA: 
CLIENTE: VAGO V D S EIRELI 
AGENCIA: 0548-7 CONTA: 57.733-2 
NR. DOCUMENTO 551.696.000.016.559 
================================================ 
NR.AUTENTICACAO 0.425.BCA.EF9.550.9D9 

Transação efetuada com sucesso por: JD844761 ALDA MENDES SANTOS. 

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=Z.19.1 

G3341712580516681 
17/1212020 13:0302 

1/1 



DANFE 

YAGO VIEIRA DELFANTE E SOUSA EIRELI 
·._ ;- "'·- - ._ :_· :: - -

Nº 123 
Série 1 

1 
2920 1134 9091 5300 01: _ .e is:: 

--;--:-::--_-. -~-------

3QL_ll: :: 

__ --~-~-.1~2_.010/0001-Rl_ __ 

R ERONIDES SOSJZA _SANT0~2.__c:_ TERREO _____ , _____ CENTRQ__ __ ~- _ 4_4885- :J_C:J __ . 
·--,_: _·:; -

~ulungu _q_9_Morro __ _ _ _______ BA (7_1.1_3643~1076, __ 
;"ATURA / __ OUE:_~]ÇATA 

001 
30/11/2020 

--~-~- _Ll?~ iQ 
::ÁLCULO _ Çl_Q____!&OSTQ_ 

___________ O Oº----.-_ __ _ _____ _()_,_O O __ _ _____ Q ~- ~ _ 

_ (),00 __ Q_,_QO 

--. -.-------,--::-::-;:-· 

( 9) Sem Frete 

-~!-.. • -

-----~----··-------· - --- ---· ___ __J___ 

)ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 

---------+-
- ·-'T' 

--1 J 1-cm 
_rKfü;( 

[COVID-19) 
~ADOS ADIC_J_9~!>!~ 
INFORMAÇÕES CC'MPLEMENTTdv·: 

--- ---=~---- -~_-::;-;-::---- -:~--=-·: 

_Q_, QQ.>_-:-:-- -_ -_ --:---

_Q,00 __ 

_ _____ ,, ______ _ 

0,00 Q_,_QO 

0,00 Q_,_Q_O 

"iu:SE;HVADC' 

-,-



Estado da Bahia 

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro 
C,P,J: 16A45.876i0001-81- Rua - Eronides Souza Santos, 55 - Mulungu do Morro - Bahia 

Tel.: (74) 3643-1076 Fax: (74) 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI 
CNPJ: 34.909.753/0001-36 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do su1eito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. é certificado que 
não constam pendências em seu nome. relativas a créditos tributários adm1n1strados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo. para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições soc1a1s previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212. de 24 de JUiho de 1991 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet nos 
endereços <http//rfb.gov.br> ou <http //www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1 751 de 2/10/2014 
Emitida ás 17 30:07 do dia 04/09/2020 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 03/03/2021. 
Código de controle da cert1dâo 6C61.A990.F2A3.F65D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



:-

~'L _______ _ 

Certificado dl' lfrgularidade 
do FGTS- CRF 

Inscrição: 34.909.753/0001-36 
Razão Social:YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI 
Endereço: AV RAIMUNDO BONFIM 275 CASA QD B LT 01 ! COOP!RFCL . JRECE i BA 

i 44900-000 

A Caixa Econômica 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 1dent1ficada 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 referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 17/11/2020 a 16/12/2020 

Certificação Número: 2020111702024705608563 

Inforrnar;ão obtida em 30/11/2020 17: 18:45 

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: YAGC VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS! 

CNPJ: 34. 909. 753/0001-36 

Certidão n •: 17335180/2020 

Expedição: 28/07/2020, ãs 08:59:40 

·1a1_:_àade: :;:3 'Jl '2021 - l.SC (cento e o::._ter~ta) di..as, ::::o:-.t.a.dos :J.a :_ia.._ 

ae s~a expeà:çào. 

'.::e·· ·--~~-ca-se :.;·e.e YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS! 

.:10;ct·:cc,a· r:::::i CNPJ sob o r.' 34.909.753/0001-36, NÃO CONSTA 

3~~=:~ r~ac~o~al de Devedores Trabalhiscas. 
:e~~-jàc em=-~~da coffi base coar:. 

:·rabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de ~ de JCl~c de 

r.a Resol,__;çào Administra:i~,,ra nº 1470/2011 do ~rib'-.:r-::.al -~:Jver .~1 

'='1-obdl~1c, ele 24 de agosto de 2011. 

o~ ciados coGstantes desta Certidão são de respcnsab~l~dade ~-

: -b1:~:a ·: =i~;- Trabalho e estão atualizados até 2 ,d.oj_::;! ;1. 1.· 

0:-:::.e1 LC)Les à data da sua expedição. 

No cJSC) 6e pessoa jurídica, a Certidão atesca a e~presa e~ r·eL~ç 

a todos os seus estabelecimentos 1 agências ou filia::..s. 
!'. -:j_::->?: ~-_.:.i.çã-=· desta cer-:.::..dão condic:_oria-se a ~.~er::..f::..:::::a::;::ã:=:; :.::.7: 

portal do Trib,1r::al 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
~o 3a~co Nacional de Devedores Trabal~istas co~s=a~ 

~ecessar1cs à ::..den-:.if icação das pessoas ~a=~ra~s ~-

-~ild~ ~~l e~=es peran~e a Jus=iça do Trabalho q~a~=o às Gt1 _a-1 .. 

~:~:-_ate~ ·?c::_jas err, se!"'~-:.ença coIJ.denatória trans:_=ada etT: j:....lgajc :J-__ .:-"· 

,1::uroos j'~1d::.c::..ais -c.rabalhistas, inclusive no concer:ier.te ac:· 

rPcolhi~encos previdenciários, a honorários, a custa:-:;, 
emolu1ne~tos ou a recolhimentos determinados ere lei; ou decorr·e~~~s 

jp exec:t1çao de acordos firmados perante o ~icistério ?~bl~c·~-

~.:~t~lhc: oc ~omissão de Conciliação Prév::..a. 



GO\ ER:\O DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZE:\ DA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts.113e114 da Lei 3.956de11 de dezembro de 1981 - Código 

Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N" 20203583454 

\ \GO \ !EIRA llEl.H' n. IH 'Ol S \ f:IR[LI 

161519.127 3.t. 909. 75J/OOO 1-36 
1 

Fica cert1f1cado que não constam até a presente data pendências de responsabilidade da pessoa física ou !uríd1ca a:::.rna 
1dent1f1cada. relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

E:sta certrdão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos 1nclus1ve os inscritos na Divida 
Ativa de competência da Procuradoria Geral do Estado. ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Em1t1da em 30.'1" 2020 CO'iforme Portaria n" 918199 sendo válida por 60 dias contaaos a oan1r :::a o ata ae s·Ja 
emissão 

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

Valida com a apresentação co·1iunta do car1ão original de inscrição no CPF ou 110 CNPJ oa 
Secretaria da Receita Federal do Mintstéric da Fazenda 



... : 

Valida ão Web: 

·'~.-\f}-4'~~~~·;-; 

I~ 
·\,,.(,1 MUNICÍPIO DE IRECÊ 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL Data Impressão 15 :·: 2::=: 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
Nº 0000304712020 

Emissão: 1611012020 

Validade: 1410112021 

YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUZA E/RELI 

CGA: 000.012.5211001-23 

CNPJ: 34.909.75310001-36 
CNAE: 3101-2100 
A VN RAIMUNDO BONFIM, 275 

CASA QUADRA B LOTE 01 

COOP/RECE 

44. 900-000 - IRECÊ , BA 

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇAO PROTOCOLADA 
NESTE ÓRGAO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS 
CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS 
REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇAO, VERIFICOU SE 
A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇAO ACIMA, E PARA 
CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAfDA ESTA CERTIDAO NEGATIVA 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. 

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO. 

www.1rece.ba. 011 b:-

1111111111111111111111111111111111111111111111111 
CGAc 000.012.5211001-23 



18/11/2020 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL 

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU 

CERTIDÃO Nº: · FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
( http: li esaj . tj ba. jus. br/sco/ abri rC o nf ere nc ia. d o). 

CERTIFICO que. pesquisando os registros de distribuições de feitos civeis do Estado da Bahia 
anteriores a data de 18/11/2020 ver1f1que1 NADA CONSTAR em nome de 

YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, portador do CNPJ: 34.909.753/0001-36, estabelecida na AV. 
RAIMUNDO BONFIM, N' 275. LOJA, COOPIRECÊ, CEP: 44900-000, lrece. BA .••••••••••••••••••••••••••••••• 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante. devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos 

Cert1f1co finalmente que esta certidão é sem custas 

Fsta cer\,:=tào fo- erri1L:!a pela internet e sua validade é de 30 dias a par~1r da oata de SL.a er11ssão Aoos 
esta data será necessária a em1ssào de uma nova certidão 

Salvador, quarta-feira. 18 de novembro de 2020. 

PEDIDO Nº: 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll 
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i::stado da Bahia 
FUNDO MUNiC!PAl D< 'iAÚDE DE MULUNG;j OQ MORRO 

tr:cL · R.:..ia frcr:íd0s Sou2a Santos, s/n - TeL · 74 3643 1076 
(!\PJ n~ 1.2.465.010/0001-81-CEP :iQ 44.885-000 

~~)( I:.sso i\DMINISTRA Tl\70 
Nº. 011009/2020 

_, ' ;-

1 OBJETO: /\ presente licitação tem por objeto o Registro de preços ·1 
1 ~ 
1 para ruturas e eventuais aquisições de medicamentos, makriais e i 

~.i 1 J equipamentos hospitalares para atender às demandas do l'vlunicípio de 

~ tvlu!un~u do 'v1orro/BA. 
~ 

1 

' 

1 
! DA TA DE ABERTURA: 25 DE SETEJ\1BRO DE 2020. 

1 AS 15:00 HORAS 
i 
; 
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Estada da Sah!a 
FUNDO MUNICiPAL Dé SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
tnd.· Rua Eronides Souza Santos, s/n -Tel:-: 74 35li3 1075 

~~~ .- c~~Pj rº 12.465.G:!.0/0081-81- CEP n9 44.885-GQO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N". 37012020. 
Pregão Prese~cial ºª'ªRegistro de Preços rQ. 011/2020 

Processo Adrninisirativo r' C"r 1Oi1/2020 

O MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORROiBA. at'avés do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO/BA, pessoa jurícica de direito público. situado na Rua 
E:o:-.ic~es Souza Santos, s1n, Cet1tro, Mt.:l:.mgu do iVlorro/BA, CNPJ sob e n º 
12 455 •:: :;1000 í -81, neste ato representaoo por se<J 0 reiei10, Sr. Fredson Cosme Andrade 
de Souza e re•a Secretária de Saúde, Sra .. t\ioa Mendes Santos. doravante denomi'lados 
~e flJ'J~.ftUDE - MULUNGU DO MORRO e a empresa VAGO VIEIRA DELFANTE DE 
SOUZA EIRELI, CNPJ nº. 34.909 753/0001-36, estabelecida na Av. Raimundo Bonfim 275 . 
Od B, Lt 01. Coopirece, lrecê/BA, neste ato representada pelo Sr. Josival Victorino de 
Souza. po11ador(a) da carteira de identidade 'lº 25598313 SSP/SP, inscrito(a) no cpi: sob 
o nº 122.335.818-68, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA. nos termos 
do art. 1 'S da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações nela inseridas peia Lei Federal r' 
888'3194, [e l=e'.leral nº 10.520í2002 e dernais_no~mas legais aplicaveis e considerando o 
•es"i:;;dc aa iic1tação na modalidade PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS N º 01112020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob a forma de compras 
parceladas, por preços unitários, ob1etiva;ido o REGISTRO DE PREÇOS, conforme 
~çnsta do pcocesso administrativo próprio, firmam a presente Ata de Registro de Preços 
obedecidas às disposições da Le! n º 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições 
seguintes· 

CLÁUSULA 1- DO OBJETO E DO VALOR 

' ~ -- />.;rc.vés da presente ata '1cal1' regisirados os seguin'.es preços para 'utu~as e 
ever:twa1s aquisições de medicamentos, materiais e equipamentos hosoitalares pare: 
at.e:-1der 2s der:iandas do Mcr'.cíoi8 :'e t·./1u\.:~1gu .jo j\}crro.'BA, a ser 'crrcic:·idO de tQ..-rv>2 
parcelada, nos termos da Proposta de Preços da Promitente Fornecedora. confo<·"le 
aba;xo: 

!..-- LOTE 03 - SOLU OES DE GRANDE VOLUME 
: /te 
r Descrição 
'm 1 

! Otde. I 
Valor 1 Valor 

Und. Marca i 1 
• 1 Unitário Total 

[1 ! Solução fisiológ~~-'.:0"'9:-'o/.c:.º..=:ª::..:m.:...,o:..::o"'la'-'-'1 O::..:O:.:.:'.TI"'l-+-',..:.--L-'-"==-+.-:-===-L-"~'.__L.::'.:.""."'.<"..O'...~ 
1 2 'So!ução '.isiológica 0,9% ampola 250mi 

i 1 200 i Fr Halexistar 1 2,65 3.180,00 
ç:' '1.4401 Ha!exisrar 3,35 4.824 C~! 

L__ 3 1 Sol•Jção fisiológica 0,9% ampola 500ml 1 
· ~alução de glicose à 5% 500 no: l 

.---- ____ 1_$~-~~a 'echado ! 

. ' 
Fr 

Fr 
~? 'ºº' - • f ~ 

i 600 
J 

i 

Halex'1star ~,'16 
-j 

11.232.00 i 

Halexistar 5::9 3.i 1.1 'JC 

Fr 750 Equip!ex 5.90 4425 (1() 
-~':c;1 - : .. --r1c~ r.!i- .. o-f1<:jclngi"~ 1 ·1 :gJi,..ose ! 

1
_ 

5
_ \ S9 ~ ~~·r ~cdi; O,?g) i'so~·o~-~-'i_· _· -,--'---,,--+: ---"---.l-...----'-----l---

I i SOLUCAO de ringer + iacrato de sodio. ! 
1 solucao injelavel, Frasco de 500rni · 

~- l Sistema rechado J 

1 

750 Halexistar 4 30 3 225.0D 

~I 

\. 
/. 

To\?. 1
1·. 

30.000 e:.: 
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Eótado da Bahia • 
FUf'<DO MUNICIPAL DE SAUDE DE .\1UcUNGU DO MORRO 

Er.C. Ru2 .:~c::-:ides Souza Santos_ s/n -TeL: 76 3643 i.076 
CNPJ n2 12.465 01_0/0001 4 81 - CEP n9 44.885-0í}) 

f...--~---------"L""Oc.:.T,:::E_;:0;;..6_· ""Mc.,:A'-';TE::.:R"'l:..:A.:,.:IS:...;Do.cl:..:V.:o..ER""SrO'-S~--,i\i~7i\i';ii;:;;--·' 
.
1 

lte 1 Und. 1 Valor 1 Valor 
Descrição 1 Qtde. : Marca : Unitário , · Total 

m-1--,---,--,.-,:-:----:--c:---:-7"-::-:-.::-~~-:---l---r1----,·-=--"'--'-+~ 
, ! :/ic:opipeta Monocanal de volume fixe 1 

' 1 •o•.: v2riáve1 totalrnen'.e autoclavável 0,5· 1 

'.O~ 1 

· 'P-n'~'ra 'Ou' 1j : 3 i ...., '"" 

L:'-;B 'd ··. 2r.o 1 - 1 1 , orn:a or p1ast1co ::i m~. ~rasco, 
' 1 ' " ; 

! <l 'plástico caoac1dade 250ml, com válvula 1 
, i borr1faaora 
'· ---;-;:;;.s;:,enser. sabonete/ alcool em gel i 

i con:eccionado em polipropi!eno, s:.iper i 
~ \ r·es'.s!ente Possui visor frontal para l 

! ir;dicar o nível do produto, facilitando a: 
j reposição; reservatório com tampa. 1 

; Lurniná~ia de emergência LEO 1 
. 

6 
: recarregável de alta auto:iomia. 11 

.-- -T Lixei;a 100 litros com pedal e rodas, 
! f:ibricada em Polietileno de Alta 1 

7 · Dens'dade (PEAD) ou Polipropileno ! 
! (P?). Leve, atóxica e de fácil limpeza,' 
: corr boa veda ão e rodas em borracha. 

r---~ 

1 

• 

Und. 2 

Und. 500 

Und. 500 

Und. 130 

Und 20 

Und. 10 

Und. 4 

Kasvi 

Labo' 
lm ort 
Labor 
lm ort 

i RN 
! ErT1balagef1 j 
; s i 

Beloscri 

Luxsaf 

Bralimpia 

940.00 ~ .880.00 

0.09 

0,07 35,00 

15,00 1 950,0D 

38,00 760,00 

40,00 .100 00 

232,50 930,0G 

V. 
Total: 6. 000,0C 

'.2 · D oreço est1maao correspondente ao ob;ew contratua' são os cor.siantes da 
P·opost2 de Preços da Promi1erite Fornecedora, aceita na licitação ac:ma re~enda, ci.,jas 
ptani!has corist!tuem os anexes integrantes deste inst•umento, devidarT1en'.e ru:xicados 
pelos re;xesentantes das partes contratantes, ou seja: R$ 36.000,00 (trinta e seis mi! 
reais). sendo que RS 30.000,00 (trinta mil reais) e RS 6.000,00 (seis mil reais). refere-,;e 
aos lotes 03 e 06, respectivarnen1e 

·, .3 - />,s quantidades cons'.antes nesta Ata de Rog:st'O de Preços oode•ão n§o ser 
adquir;das ;)G,o Município. Quando adquindas, serão fornecidas peia ernpresa acima 
'cientificada, rr:ediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da 
NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disoosto na 
presente Ata e no edital que a originei.;, podendo o fornecimento ser parcial o~ total. de 
acordo :::om as necessidades do fv!unicípio, respP.itadas as quantidades mínimas de ca•ga 
para transporte terrestre ou pluviai. do ob1eto acima descrito. 

CLÁUSULA li - DA VAJIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 -- A presente .Ata ce Regisiro de Preços terá validade de 03 (três) meses, cor.lado a 
'. c::i'r a ass'na1ura da Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado de acordo com 
a prev são legal. 

L% ~.~· 
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Estaco da Bai:~a 
FliNDO MUNIC'PAL DE SAÚDE DE MULUNG'.' DO MORRO 
t..-.~.: ~,l..2 E:rc:.,idesS::::c...:zç S<i-1to~, ~.:" -··· ?:, =:·:::.:3 ~. -

Cf\,,PJ ~:9 :2.46S.·::G/JCQ1 S2. ·--..C~P r1 4:i._(:;;;:;., ... »~ 

:~ 2 - i'\c::: ~e:-rr:is do art 15. §4c de. Lei ~eCcr2: :'º 8.666/93, a!terad2 cela Lei Federal r:c 
~.s.33:94, d:..,;rs.nte o prazo de \•aiidade desta ./\:a c;e Registro de Preços, o :··.·1~Jnicíp!o oe 
í}uL;r:qJ c:o iv1orro não será obrigado à aqu:sição, exc!us;·;arT1er:te por SCL intermédio. os 
c1·1a1ertà.:s r-efer;dos na Cláusula L podendo uti!:za · pars. tanto, outros n;eios. jesde que 
::-e~;,.-.11,ccs em lei, sem que, desse fato. caiba recurso 00 indenização de quaiquer espécie 
à :0···1presa detentora . 

2.3 - E'r,0 ::ada aqu'sição decorrentes desta Ata. serão observados, quanto ao preço, as 
c~ál.'su'as e cond:ções constantes do Edital co Pregão Presenc ai para Registro de Preços 
::º 0 1 ~ ·2020~ que a p;-eced·2U s :ntegra o present:.; i~str·~Jmer.to de ccn~çro~11!ssr). 

inoepe:>der•te de transcrição, por ser de pieno co1!1ec,,.nento das partes. 

2.4 ~ O i::ailce1amento do registro de preços ocorrerá nas hi-oóteses e condiçCes 
es~aoelecidas abaixo: 

·~- · :J:ec:_'c:~r-se a en.trege.: e c~1js~o ad]uC:::2::J0. :~,e :oc!c ::i·J sr:: paíte. 2:érr ·Je 3C dias 
"<c.~'.:::3. 3_p6-.; e prazo prses~2CeleckJo nes:e Ecl:;;'.; 

t_· .~::::::rs" e1:: ~!r2sc· decorrente de defasagcr--~ c._!2 -2nt~0g3 da qua:a·Jer ::e;~-, :_:::_o:udicado 
ci0 re:oç;.~~:i 2.0 cronog~3tTa e;:-: v;goí, ocor~1dc 2:·1-: qJai-::;l;e; de s:__,;c.s etaç.;1s ;e!at:vas 20 
r9ceb'r11e.1'.o do orcduto. suoer;cir a 5C% ic:nn~crta cnr cen•ol do orazo oioba: 

' ' • ' ' • ' 1 '-" 

e; fa.!:1 Ol.: d,ssclver-se~ ou 
d) transfe::r, no todo cu em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato. 

CLÁUSULA !li - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

3. i - O vagarr1ento será efetuado até o 5º. (quinto) di2 LIF, do nrês sJbseo~·-·en:i.:: a entrega 
& ·:c1.~:e··,~·~c·a da.s ~\Ja::tidades so::c:tadas pelo '/ .. J~:c:CJ10· 

3 2 - Pe.r2 pag2:ner.to! a e~píesa. deverá apreserta: ~\ Se-:::re~ar:a con1petente a 11ota fisc2: 
s .. 'oL fa!u"a do\s~ prcd;.;to~s,·.; e~1~rec 1_,e{s; ::s 2::~1 ~dc cc--r: o rc;s::icctivo erroenhJ. Cever.,do ser 

. ~ -
:.=:-!0 :l'Ja êr-:-: r:crn:e Co :v"unic!c!o c.ie f·.:1Jiunç11-~ cc ~/:;rr,: 

2.3 - ,.t,:ér. da nota fiscal e .. ou faturE. ::Jc:s; orccú ... tci"s~ entreaue(s\ ~:'s·· er~oresats'.' 
e.e verá;§.::>: apresentar e ma1ter atua!:zaaos i durante a validade d~o registro i os seg:: ;otes 
c'c·curri 211t·Js · 

3.3. ~ ·- orova de regL"laridade com a PrGvid8rcrc1 So~íai 1CND - Ce~idão l\Jegat1va d'2 
Jób;~o, e>-~;i::d;da pele l~~SS/Federa! dentra de se;~· per·;o'.Jc- de '/a1:daCe: 

3.3 2 - prc·;..'a de regula:iaa:J·s corr: o FG·rs !CF~~ - Certif!ce.do de P(".~;:_i:;~·-;.::J30e ae 
S1t1_.;ação, expedido oeia Caixa Econômica Federai) centre de seu periodo de -:,,a;ic.Jade· 

3.3.3 - ~rova de regularidade reiativa à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas !CNDT, 
en~·i!i.Ja oe 1D -~r;bur,ai Superior do -:-rEJba.ho - :sT. , 
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Est?do da 3al".i2 

FUNDO MUNIC!PAL D[ SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 

Er;d.: Rua ::iortdes So~z.ct Santos, s/n -Tef.· 74 3543 1C76 
C·~Pj r:'2 12.455.0:l.O.,:C"'.:)Ql-81-CEº '"'.º 44.2-85 ~1J:1 

~'.4 '"ª eventua!ioade de cio1:caçaJ oe r:-1u!tas estas deverão ser iiquidadas 
= '"'-''!ar'e&mente cem parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
ao\;cação C2 pena11d2de. 

::.:~; -- :_' .::_:··~r- 0 ca !Jetsr.to:-2. 62 Atê co,..,:s:an\:: ca r-_olc.: f!~.·~-?, 1 e fa~ura de'.terá. ser o rnesrrio da 
........ - .,,,-.--:;~--~ . ...,a--'°' ~orcc::::8·1t;::i~a ~~ o.-.--""0.....i:.--,.-.-=-..-, : .• ~j:·-,•:....,,.._,, 
~,._,.._.-._, :~ ·~dy- -~d: ..,,_.., .t.).V ~ ! __ _,.. '..,_,\_.,._\_.•.! e - '-''V .e ........ I~ 

:3 ó - b!enh'Jm pagamento será ctetuaêc a Detc:í";~ora da Ata er.qJanto pendente de 
iioc1i,jaç2o ce quaisquer obrigações f1nance1ras que lhe foram impostas, em ·;irtude de 
pe'lak;ad2s ou 1ad mp:êncla. sem que isso gere dire:to ao ple:;o de reajustamento de 
c.recos CJ correçãc monetária. 
i ~ -

3.7 - ~jos cagarnentos realizados após a caia co1wer·.c101ada, 1ncidlrão ;u:cs d'2 0,5% 
C';·,::o cJéci.--:--:os oor sento) ao n'ês, até a data da efetivação do oagamer;c e correção 

,..._,,::n1?1ár,a peic !r;dic.:e INPC. oro rata di::t. 

CLÁUSULA IV'- DA ENTREGA E DO PRAZO 

4 ' C orazo de entrega dos produtos será de no máximo de 02 (duas) horas após o 
'".:·:~-~·:.:::·-,,:::""'-:-0 da ordem 8e f0:-~e:irT·e~~c e.>:pec:ca ~·?lê~ 5s:,:·e;a~ic. cJ:npeter:2. 

eritre·;;;c. ocs prc.j-Jtos foi te!ta, c,·é:-,, 03 :oe::1~i1caç2o d'-3 q02m p~osedeu ac .. ec:eb:1~1ento dos 
~~coutos. 

4.2.1 - /->.. entrega será feita à Secretaria de compete'lie, a quem caberá conferi-lo e lavrar 
Te•;-r_:: de Recebimento Provtsór!o. para efe:·~o de ç8st2<or v9rií:caç.3.c j2, :o':fsr·~-;caco Go 
rrçs'~-c c:rn as exigêrcias do ed1!al 

:::t.:~ ~- C~asc o objeto não esteja de acordo c8m as especificaçôes exigidas. a Secretaria não 
:-) 2cE~t::3ré e ia-.. Tará le."Tno c:rcunstanc:acic do fato; que deve;á ser encarriinhado à 
a.J:~'".dade SJperior~ sob pena ce responsab1!idacie. 

~:. ,~ ·~ e, S.e:::;ret::_r:a ~erá. o praz·J :náximo de 24h '.\·:nte e quatío hor2s\ pa..-a processa; a 
c-:J~-fei-ê .... !.::2 do OJe +ci en:reg:_··~ 12··,r:2:;dc·, e :er;:·;c:· ~;t~ ··;_:c~j:::·:1-:--12i~\c d":~ir:'.:1,·o e-.: ~-JLf:ca0dc 
;;;;. CETf:f-~~OR.A DA A-r.~ ps;a s.Jbst1tu!çào do cb:c~~.J e'lt=-(~gGe cm desct-:=:o~d.-J 2or;. as 
?S;JC :..:: . 1 ·:: :~;:·::e S. 

4.5 - O recebimento provisório ou definitivo r:ãa exciu: a iescorsab1iid2de da DEiEr\JTORA 
JA. AT f\ oe!a perfeita execução do Emperhc f.canoo a .r'iesma obrigada a s .1tstit1x ,-;o 
• ' ' '-. t ,., E h • · · t ·1· ' . tOCo o~ er. par,e, o OuJe o -..o -rnpen, ;O: se ?~ l~a:quer empo se ven 1caren1 v1c1os. 
defeitos o~, !11correções 

4.7 - O çrazc de validade da Ata de Registro d8 P·eços está estabe!ec.ido no ite~2.' da 
pr2sente ata • ~ . "\ 

~ ,~v 
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Estaco ca B2r. 1 a 
FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE OE MULUNGJ DO MORRC 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES 

5.i - Do Município 
.-- · .1 -- _A!2stsr o efet\1~ recebi:.1e.i~O de~in;t:vc do ::::e_ elo ~ade: 

... :.;:e& a PROM'NENTE FOR~JECEDORA p9nal'daoes. a~ando for o caso: 

1. 1 3 --· f=':~;:_.:ta: a trJcia e qualcuer :nformaç{1c a '::itante vencedora, por esta solicitada. 
•1ecess<ka à perfeita execução do Contra'o 

5. ! .4 - Efe!Jar o pagamento à co;1tratada rio prazo aver,çaco, apos a e:itreQa da í-~012 
F scai ''J Jeoactamento de Tesouraria: 

•r_ • • ,..... t + ' . ,. -5 l 5 ·-· ~~ct i 1 ca~ por escr:to a \...Or:.ra:aaa aa ap''.Caçao de qualquer sar:ção; 

5.2 - Da Promitente Fornecedora 
5 .. 2. ~ - F'J~:-,eceí o objeto desta licitaçã,J r:a.s espec;ficaçGes cont;cas neste edit2,I: 

5.2.2 - Sei:ê.G de irite1ra r,2spr:;r;sa8ilicado d2 s-rnp1·esa., os enca:-gos traba!histas. 
r"evlderct~~ios, fiscais_ comercfa!s oli quais~uer o~.1 tros deccrrentes da execuç2.o destr::
... ~::.'r(:arc. :s.e1lando o !».:iurlcíp:o de qua:q0er íespor,sabiiidade no tocante a v·r1cui::J 
;.;."f.'2Qa''::ic Od obí'gações prev;denc1ár1as flO CáSC de reclamações traoalh•stas ações 
e~ ~E-s'.J•J:is2o:ti,jade civil e :Je-';ai. jecorrenie'.:' oc·s ;0,.1-r·?::::r:er:cs e C9 q~ai 1JLer tipo ds 
:2.::a:-:oa 

5.2.3 - P.. err:presa assume o cornpron1isso fcrí;'1a! de execu1a;· toaas as té~rci~.s. objeto da 
oresenie 2lEL cor1 pe..-feiçâo e acu:dade 

5.2 4 - De·v·erá a errp~esa rr.a:iter atualizados os ,oaga:Tler-:cs d2coire11tes d2 ccntrataç§.o 
t,_auarCo -:;correi) co:rv salário de empregad,:s e qua:sç__,.er outros. ;icanCc a cargo da 
"'.·ec:.,...,;..-. ~ ~c::c:,...,_,...,r-sab:~·ldct~d·e nr.~ rl' ·a'sauer ?,...!riontws ..... 1: ,e. 'J:-'.c:.5::-m 1-':r ~. c::i ... r .,!'. 1.·:,........,,,.;'.!S ~~u"S , ,,.!:.Cc 0: 1v,~!"--''..tlL 1, /-''-"- --ji.À·' , ~'v'V'-' .,~ '-:'"'-....- r '-'- .___.!. ,,, C... -.J- ~- --

e~G,-2Qê_~CS~ quando em serviço, e poí tL.Jdo quai-.:o às :ais ~ra~a!h:ste_s e ::-'"2'rd2nciárias 
1r;2 1sseg0;sr;i. 

"·.., "'· - /\ emiJresa será responsável oor q~aisquer danos mateíais e/ou pessoais 
Go',us?.dcs ac iv1unic;pio, ou a terceiro~. provocados por seus empregados, a;nda que ov· 
G;11.ssão ·1vcli.;ntá~!êt devendo ser adota.das der:tro de 48 raras. as prc1idênc:as 

5 2.6 - De\e:-ãc ser pr·es'.edof pe!e. c-111;:-:-e::a ·c0ss ·Js es: 2r,~·:::---~---·_·:;s ::~,a ~c"er-r
so:!cita·jos pe 10 rv1un!cípio'. e cuias reclamações se cb<,;e. a aLenJer p,~:::;n1cu:~.~: 1 e 

5 2_7 -- fv1an~er~ durante a execução do conrrato, as :11esn-1as condições de fiabli;taçào 

5.2.8 -- .4cci'.a;I nas mesmas co~diç6es cont1 J.tu2üs, os a-:::; s·:imos ou suoressões q~J':? 
·~::zerer:i necessários no quantitativo esl:r:.adc do ob_;e~c' desta 1 c:taçâo até e i~:-'l·ts de 25ç·-~ 
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FUNDO MUNiCPAL DE SALDE DE MUUNGU JO MO~ílü 
End.: Rua E:orldes Souza Sa:-1tos, s/n - Tr.i · --/{)_ ?6:~3 J_C76 
·:NºJ r:912.4'25.0lD/C00J·3'. -c:.=_p ~<,' !.L. S-35-·~·=,\~· 

CLAUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNEC!fvlENTO E RECEBIMENTO 

o 1 - O co11tra1c de aquisição cecorrente da prese:--'.e Ala de Registro de Preços serão 
'o~r:.a!:zados pela emissão e ret:rados da Nct1 de Empenr»o pela detentora. 

e:-; ~ .... e~--,....,_ ..... ,...- da Or"Sºr.~:::: At0 <4:'.-'> Re'""-;st~r. , ... _:o s.~.-,---,ç c~r::i obr-:1-:da -- r;tnnrl;:.r too··s 0s \..- ~ - ,-"" ,_._,<';::;•~'.'-"C..i , ._, V•-"'-'·,,(.., v·_, .. ! ~I ''"-' '-'"; '::yL·- ,,~.,_, . '::JCc Ç, (;•_,._,,.·~~'' , .!,..; v 

rç.::-i1~c-s 21e:uadcs durante a ~,!gêncis des!;:~ 1-\t2. :"'-12s:r~o :~:._:e a en\"ec;a d~::::s :Jecoríon\es 
~-/:·,.0 · J:·ev srs. pa:-2 Cl2t2 pos~erio: 2 do ssu 'i/e:;c.;·~1:?nt0. 

:3 3 - ·::()::; ::;qc.is,ção deverá ser efetuada ~:ed;ar·:e scl1c1tação da u~idade requisitan:e. a 
. d. , , . t , . ,. . d r . qJa', eve~a se: :e:•!a a .. raves de :-J{)1a e :::npen:10. 

6_4 - 1-oda e qua1quer entr2~2 de n1a~er:2: fc::::. .::- '3S~2.te!·2:::idc ne;::te ed tal. se~2 
irnediatarner.te !;Otif1cada à(s) i'C:;tante(s·: -~-·enc2dora(s) aLe fica:·á..-2.o) ob~;gada 1 s-! ç< 

SLilJs~:'.~>r ,-:,s ::-iateriais. o que ~c.rá(fv=:::: prc··1t::-Jif'·?!'~G, ,.:-::4.r-.ç~. ·~·-1 ter12'·oc: qJ:? ::=::;trs"~':; ~)C:'" s".::: 
cci-,ta e r:_::;::::i:; ta1~ substituições, sendo apl.cadas tarnbem às sanções cabive:s. 

6.5 - C ot1e10 desta licitação será recebido e fisca!izado pelas respectivas Unidades 
·~ot''.r'!ta::;es. consoante o disposto no art:;io 73 rnciso li. alínea "a", da Lei Federal :iº 

8 656:93, ccrn as alterações i·:trociuzidas ~-el~ Lr=i ~ede~a; nº. 8 883_ .. ·94 ·"3: se·;JJi:it~s. ci 

• 
CLAUSUL_A VII - DAS PENAL!DADES 

"° . ' . d . -- G1G ,r3;J:1T;DlB:Tlenro as 001·1gaçoes) 
de ::oqTratante, as licttantes, conforme 
r-ena\!Cajss 

se;a na cor:d:ção de parti~ipan1e do p-regão ou 
a rnfração, estarão su1eitas às seguintes 

7 ~: ~ - C·s:,xar ,je apresentar a 00:0n1e1taç[10 :?/;ç<..:z_ ::0 :sr'.2.0~e suspe: :se:~ ·=.:o ::!:-e:~:; j,~ 
iic.<ar e cc·:~r:.:;_+3: r;o;:, 3 AornirJ!s'.rê.çào pe:c dZ:._J rje C2 2·1~:; 2 r:··..::'.é; 82 ~ s0:-~,3 G 0

\ :1·.:_:·:· 

es1!:i.acc c2 co;-.~:3.1aç3.o) 

71 _2 - Deix2.r ce mante,· a ;xop'.ls'.a (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
a;rsitc de iicit2~ e contratar ccrn a Admin;stí2Ção pe!c prazo de 05 ar:os e 'llulta de ! 0~10 
sobres 'la:c~ es~irr1ado da contratação: 

-. - .'"~ - ::,<ç.::-....~2J o C;Q;itrato cor:= 2:rasc ;:'.j .. 1s1.;r:ca.dc e.ré o i:T::!e .j;_; 10 ·.OeZ) Qias. aoós os 
.J:.,:2:2 será :oris·cere.Jo como •.~execução co~~r3.tt:at· ~:_;;!a diária cie 0,5°í:; sob~e o v3kJr 

7.1.5 - lr.s.x.ecução oarc\a~ do ~Oi-::ra\o. S'jsper;s?~c •Jo u::e·,to c.ie \::;1t2r e :~-:::·1.~;:;~.'·::r .:;e·,-· J 

.A .. jminis1ração pelo prazo de 3 ar:os e rn~Jlt2 ce EY?·c- sobr2 1J .c~.lc: :o:J:sJc'i.-"snre .Jc 
ric;-·,;s;_nt.s r,ão ad:rnp:ido do cortrato. 
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Estado da aa:i:a 
FUNDO MUNICIPA'. Dê SAUDE DE MUlUNG.; ):) MOR"O 
frJci_: Rua Ercr,;des S:J 1_·zü ~2i1tos, s/P - Tei: 7~ 36L3 :i.'::;7G 

:. ~ ./ ~ Ca:Jsar preju:zc r.!ateric.I rssultanto diceta:ne;i:e de exec~içãc CD':~ra~~J2 1 j-2:!2~e.yãc 

de i'lidoreidade cumulada co1r1 é1 susperis2o do direiio de Lcitar e cor1:Jri~ar cc:~ ~ 

~,~;-n!r:ist·oção P(Jblica pelo prc,zo de 05 2,:-"':0S e r~~ult2 ·de 1 O ~-~ sobre o vaiar atuaiizaao Q,~ 

CLÁUSIJLA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8 i - Os creços aue vieren1 a cons~ar da Auro::z2ç~10 cc Fo~·1eç_;-12r·~10 ,'-'-· 1 :-'S'.iU'11er:'.·.:: 
equival3r::.e·· r::-cderão ser revistos ouando orovccado por escr:to de arT·bas as r:ar·tes 18S 
termos Ca :egis1ação em vigor, ~or:forn1e Art. 65, ~etra '·a·. cia Le: ~~;. 8.666. de 21,:6 ~993 e 
iegis1açz;.: SL.JbseqJe;-:te 

8.2 - Fica ressaJvada a poss~bilidade de a!te:·aç2.J c!as ::::0::dicões p2.r2 a cu::::::essãa de 
reajus~E'.-::. e:r'r face da suoerveriência de n:::.ri-ras fedei-21s aoiicáve·~. a c:sciécl2 º'~1 d~ 
'".: +-,:::i-:::..~~ .... ri,-.-. rirc.,..,ri-.::: '"O""O",....,·.;ao·,...,11e;~,•.~ '''ct~,,-,~,-,1=-c: u.·;·.,. ...... y-·•.J .iv;,:: 1-..·• '-''J'""'""'' v '·' 1 V C.... · · »- ,u l·VC.v:.\,_, 

r·:2:ite· e 2~·J'.!ibri0 ec:o,,óniico e fi.:a"''.::eirc d:::. a\'Sr~ça. 

2.? ~ }\ ~\CT;r:!s'.~a.ç:ã.c h~unic:paf poderá. r:a v:gê~cia do ~·ogistro. so!!citaí a redução dos 
r; eçc;:, ;c:g.sc;2c.ê:s, garant;da a ;:;'ev:a uefesa ds Detentora da Ata, e de conformidade com 
os ::2:«~.r:·1 ::::-c-s ds pesquisa Ge :rsrcado re;;.!izacic. OL· CLc:r.do as aitera~Ces i:onjunturais 
c:-cvcc-=;"s·i; a ~edução dos oreçcs pJa1icados riu inerc2c:v nacio::a:, ss11Jo ::!;.;e o r:·Jvc: 

o~eçc t,x :-~cc será valido a pa:~i" dr; etss::1atL!íd de. P'.3 ç·.,::::]C;S :ie.r~cs ·~~·.?·''.;ssc)._:;:;,::' 

CLÍdSULA iX- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

S '\ - /-\ ~,"::-Se;"'iS ,.;te. ce Reg;stro <.~s µreços ~:Jdeí2 ssr- c<:~ncelc1d2, :::2 ~-:'2:.:::: c-.~-o;tc p&!a 
l::..n:-r1 1r, 1 ..:.:,,r~--:i,,.,,;::., i"' i-:::i~.o·n· 
''-''' ,,,,.. :..<'!-''-"; ~..,...._,,, '-' 

9 : .2 ·-- A aetentora n§o retira: q~ialquer :\Jot8 de E:T!per;f---:o. no prazo sstat·eiecido e 2 
_A_ij:;!r.-s~r~1ç2.c rão aceitar sua jJstt·cat:vc< 

S ~ -2 A cete;;toia der causa a rescis?.o a.dr,1:rist~2!'\1a cie CO'i!í?,to decoírent:: 8e reg 1 strc 
de ::irecc,s 2 crité~:o da Adrrlin:s1.racê.c: obser\ .. C.ci.3 ?: !e::i:s;::i.ci';o err, '1ic;0: 

' , ' - .. ~ . ~· 

S 1.4 -- Er:~ oualquer das h!pó~eses de ::~,exs~. 1Jç,âo iG~a: ·J:J _oa~-::ia! oe ce:r~:.-c'.o oecct'"e~·~·-' 
Cs reg:s:,·c. ::e ~reçcs. ~e ass:~. fcr dec!a·cc. pe;a F.J:-r-1~r:s~~acâc. ·:cr: or:;s:; .... §.:1:::a c'cis 

9. i _5 - C)s preços ~egistradcs s0 aprsse1tarcri s~.c~,- ores :~·JS oratica.Cas 1~.:; ~~-::rc.ado_ f e:: 

:19~er:~c'.-:.: ;-:üo 2catar a revisão dos ;-r1esn1os, 
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9.1 .6 - ''o: razões ae 'nteresse público dev1darnffte demonstradas e justificadas pela 
?.dr:irrstr2ção. 

9.2 -- i\ C:)munioação do cance!amenlo do preço re01strado, rios casos previstos neste item . 
.;e .. ~ ~e:t;. .~·or ~Jíres::,ondênc!a com avlso de rece,)~:i1er-i10, ;~:r\ando-se o ccrnprovante ao 
;:i.rocesso 2.drnfnlstr21,ivo da presente .t\:a de Reg:s:rc de Prt?ços. i\lo caso d'2 ser \gnore.do. 
;nc:erto .J~ inacessível o eridereço Ca dete1tora, 2 con-~unisação será feita por· pub~icação no 
:='.•·.:::ir.:.i"l. f.-..".:lf rir>. \/!••n;r."ir-.:n f'_<;r ·? {.~,•ac·-, '\IPZPC: 0 "r~o-::l(':~j~.,~;:;:_ f:OnS~Q

0

Pf~fi.•.dO-Se rar.-,r:el~do Ü _ -_... :\_...:,.;., UV l<il,...,,;t..,.r'tU: r--''-"' - \-.À-.À '-'/ v ,_,..._. 'vV ·'-''-''-''-'·"''-"'...;; ~ ~ U - .., - "" 

veço 1e;i1st1ado a partir da úi!!r:ia pub!icaçãc 

g 3 -- ;-=is~a. d 1?~_entor-a. qua'.ldG: ;ned!ante so!ic:P.2,~ão per escntc. cofllprovar estar 
:.~.-;;:;.Jssibi;:::aCa de cun:prir as exigênçias des;2 Pda de Registro d-2 Preços: o:'""~: a jj;zo da 
,U,dr:!in;stra.ção, q~ando comprC\i2da a ocorTê1c:a c;e q;_1:~iql_;er das ~i;:;ó 1.eses prsvis'.as no 
art. 78: incisos Xl!l a X\IL da Lei Feder2! nc8_666/93 2iterad2 po::la Lei FederJ 1 r1'::8.883:"94 

9.3.--; ~ A soiicitaçã.o da deten~ora para cancelarr,en!o dos preços registrados deverá ser 
r.:;n-:~ 1J!2::1a :o:r: antecedência de 30 {_trinta) dias, fa'.:";L: 1 ~ada à .Administração a aplicação das 
P2'i3~~d2 .. oes previstas ra CiáJs<...da Vii, caso n~i.o aceitas as 1azões de pedidc. 

CLÁUSULA X - DAS UNIDADES REQUISITANTES 

CLAUSULA X! - DAS COMUNICAÇÕES 

·-: 1 - .As cor.:u;1 1caçõe~ entre c:s ~1 .?,rtes rei2c~.01:c:c21s c::::T. ·J acon-,cc:_r-·'.1a"".21""'.'.·J .. ::; con~rc!e 
da presE:ite AtéL serão feitas sernpre por esc(to< 

CLÁUSULA X!I - DOS RECURSOS ORÇ.11,MENTÁRIOS: 

12.: - Os recursos orçamentúrios oara cob;-!r as futuras despesas decorrertes desta .Ate. 
de P.egfs\~;J •Js Preços, serão alocados quanoc da erniss2c das t~otas de En-!pe111:2_ 

CLAUSULA XII! - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

~ 3. i - /':"' píesente Ata de 9egis'.ro de Prsçcs reger-se-á conforme o Ed:ta! ela i!ci~ação n2 
:ricdai;clade Pregão Presencial n º 01112020, ort.mdo do processo adr:i1n:strativo n' 
01'01 l '2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS 

ViE!R/\. CELFANTE DE SOUZA EIREL! c'e.ss r.caoé e0> 

i 3.3 - Os cases c~:ssos serão resol,v'idos de ::_:.:ordc1 cem a Lei Federa! ri~ 8.666_,92 
aitsrad2 pe1a Lei Federal nº 8.883í94, peio Decrero t\.11unicipa! no qLe não colidir com a 

norrr,2,s ap!icáve,s. 
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CLÁUSULA XV- DO FORO 

1,.::. ~ - .:\s parte elegern o raro da CQ::iarca ds tv~1uírcJ cio Chapéu - BA, co~·no único 
.-_-c·~~·-,~;e~e~~-e ;:;3_rc.. dirin1ir o_üâisquc!- ações oriLF1das Cesta P<2. 

E, oor naverem assim pactuado, assinam este instrumento na presença do 
j;..;as tes:er-::unhas aba;xo. 

Testem·nne.s: 

-----··--
DE MULUNGU DO MORRO.rBA 

ULUNGU DO MORRO 


