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Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

1 

EXERCÍCIO: 
1 

2020 
1 

1 ~ --:· ·- . 

' : '· 
i 

' 

1 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 
1 

2915 
1 

' 

CREDOR: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 

. 
·-

1 VALOR BRUTO: 
1 

R$ 23.106,00 1 

,-

1 RETENÇÃO: 1 R$ 0.00 1 

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 

1 
1 ~ 1 

1 
! 

Va!0!" 1 '\ -~!- :· ' . :a - , ~Jor-ie ~:: ·· --.:;-e Doe. Nº 

'- -
' 

1 

---~- . - ·-- - . .. ~ ------ 1 

Fonte de recursos: 14 Transferências do SUS 

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

Prcgrarn2: 

Atividade/ Projeto: 

Elemento: 

Subelemento: 

Fonte de Recurso: 

1450/2020 

2243/2020 

02.11.02 

10 

2158 

3390.30.00 

3390.30.10 

14 

2915 2020 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Saúde 

Enrrencamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 

Material de Consumo 

Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial 

Transferências do SUS 

Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 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 nº: PPRPOll-2020 

HISTÓRICO 

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de medicamentos para auxiliar no combate e disseminação do 
novo carona vírus neste Munlcipio. 

Liquidação d.- n 

BASE DE CÁLCULO 

BRUTO: R$ 

RETENÇÃO: R$ 

ÚQUIDO: R$ 

Pague-se: 

23.106,00 

0,00 

23.106,00 

A quantia de R$ 23106,00 
Vinte e Tres Mil, Cento e Seis Reais 

Prefeito 

869 .106. 985-68 

Foi paga a importância autorizada , 
CIG 16.559-X FMS CUSTEIO su/ 
Contábil: 1.1.1.1.1.19.10.00.33 
Nº Cheque: 551696 ; 

1 . 

lj_,~ 21/ 12/2020 

Recebi da Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro no Estado da Bahia a quantia supra çje R$ 23106,00 ( Vinle e Tres 
Mil, Cento e Seis Reais ) 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)21C~ -3ED·::: - ·:,·:.',\ .s·....,1•.e!::..sr. ,:;; 



Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

', 

1 

Nota de Liquidação Nº 2243 I 2020 Empenho Nº 1450 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 

Sublemento: 3390.30.10 Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial 

Fonte de Recurso: 14 Transferências do SUS 

Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Licitação Lei n° 8.666/93 

Endereço: Avenida Adolfo Moitinho 224 - Centro Modalidade: 

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

Cidade: Irece - BA Processo nº: 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 medicamentos para auxiliar no combate e disseminação do 
novo carona vírus neste Município. 

Liquidação da nf nº 18133 

VALOR LIQUIDADO RETENÇÕES 

BRUTO: R$ R$ 23.106,00 

RETENÇÃO: R$ R$ 0,00 

LÍQUIDO: R$ R$ 23.106,00 

Vinte e Tres Mil, Cento e Seis Reais 

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 está liquidada, 
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) podendo efetuar o pagamento 

EM: 11/12/2020 EM: 11/12/2020 

~ilva Magalhaes 

. :. +--.+t 

Rosani Araujb 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 1450 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 

270.051,64 23.106,00 246.945,64 

Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR L TOA 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 

Cidade: Irece • BA Processo n°: PPRPOll-2020 

HISTÔRICO 

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de medicamentos para auxiliar no combate e 
disseminação do novo corona vírus neste Município. 

Despesa vinculada a: Transferências do SUS 

VALOR EMPENHADO 

R$ 23.106,00 

Vinte e Tres Mil, Cento e Seis Reais 

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

EM: 11/12/2020 

~'" 
Fredson Cosme Andrade de Souza Jose ui 1os Silva 

869.106. 985-68 Seividor 
Prefeito 031.541.975·08 

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



~·'"'·' --·~ •--"-' BRASI:.. C9:30:4C 
.6?S::;;;.o: .;~::;:;r--;c;.. VIA CJCl 

c::,'.~?.Ç';.i=J';':'E DE ':'RANSFERENCIA 
GE CONTA CORREN'TE P/ CONTA CORRENTE 

CLIEN~E: BA 292205 FMS CUSTEIO SUS 
Tl.-:;ENCIA: 1696- 9 

~:F ~CC:J'.'-1EN':'C: 

':,~:.-~R ':'C7A~ 

':'?..;...'\S?SR:::: ?;;R;..: 

CONTA: 16.559-X 

21 1 12/202() 
550.548.00C.114.106 

23.106,CO 

-=-~-: ~N'":':t:: yi_:;:::s SA:::s :.:..:..':'ERIA~ EOS?I 

;..-::;ENCIA: CS45-7 CON':'A: 114.106-6 
NR. DOC~T)-lEN':'C 551.696.000.016.559 

F.743.059.982.184.6:5 
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Estado da Bahia 

.. ·· :~··'~ Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro 
"'· -,_~ ('\PJ: 16.-t45.87 6/0001-81- Rua - Eronides Souza Santos. 55- \1ulungu do \Torro- Bahia 

.. ,,
1 ·rei.: ("r.t) 3643-1076 Fax: (74) 36-tJ-1230 e-mail: prefeitura.mulungudornorro~ hotn1ail.con1 

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

Nome MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: 17.406.286/0001-02 

Ressa\véldO .J a·1re 1:,o de a Fazenda Nacional cobrar e inscreve: c;ua1squer d·v1das ce 
'E'"S;IC ·1sdb:l11;ide cio ScJJCito pc:iss·vo ac.rna 1dent1f1cado que v1erern a ser a;)l1rc:ic1:1::: e c.:c"t1fcar.o que 

_-·.J1s\.:>;:· •,:r~D1t;:,;·s 0dm•n1straUus pela Secretaria da Rece:ld Fe\jl:ra ·L~u b'z1s1I 1 Rr-:-D. cc·r, 
"'' ,,:;.b1',1cade s~·.spensa nos terrros do ar:_ 151 da Lei nº 5.172_ de 2S dE: Odt.Jbto de 11960 -
[1__-,,__:c;;u Tr1LJ:o~·10 hlacional CT!\J. ou objeto de decisão jud1ual que J1.;;;crrr1:i•d ::iuci 

C1c:sco:-1side."açao para fins de certificação da regularidade fiscal, ou a;nda nao ·1enc:dos e 

n ,- - . 
. ·u·.: " -•'--' 

Esta c:ert1dão é valido para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de en:e 'ed(_·ra:: ,:; P'-~·:i 

todcs cs oígáos e •undos públicos dé1 ad1r.in1stração direta a ele vinculadcs Rr:fcrc:-sc ~: s t ,:1 'C~c .:·,

Suje tJ ;inss·,~ r.o <1n-::;1to da RFB e ca PGFN e abrange 1nclL.s1ve as ·~c_,r;·.r :J,J ,->,':; s:J',: ;:. :-; 
nas ::il ,.eas ·a a 'd' ':lc parag:--afo un1co do art. 11 da Lei nc 8 212. de 24 a.-:,~.:!-,'~ ~1,_ 1-)':~1 

•\ -i·.~--.tc,~·~:;: >t:stc: cer·t1dào esta cond oonaaa à verificação de sua aute'1t1;_:i.-_1act: ·1::1 l,;tt: rit:-t :~'-·S 

-c::·-·,,jc>e\-:::s < 1 -·~l~J ~':-::.çJj :ir-> ou <http ~Y\'l\v.pgfn.gov.br->. 

-·~r, ,-~ão err, ~1Ja gra:~Ltan1ente com base na Portaria Conjunta RFB.-PGF'\J n~ 1 
:; .,1:::: - -· ·::: J~; ,, :__:,,::1 05-1 O 20?-J <~1ura e d.::ita de Brasili;i-> 

=~ 2::21 
'~c,c; 'cc '.'C '·':o ce·t1Jãc F537.1BD4.5127.D511 
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Consulta Regularidade do Empregado: 

------------ '---------

\rrtilicaclo dl' Regularidade cio 
F(;Ts - CRF 

Inscrição: ; ;'.406.206/0001-02 
Razão Social: f·IAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
Endereço: ROD BA 052 910 KM 354 /ALTA VITORIA/ IRECE / BA i 44900-000 

1~ Ca1xci Ecunürn1ca Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Arl. 7, dJ Ll'I 
b.JJ6, cJc : 1 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a ernpn.~sa Jc1n'J 
1C .·r1l 1f1-_· 1cla l.'r1contra-se ern situação regular perante o Fu0do d;;; Gc:ir·ant1a 2r; 
! ,_•:l1p:1 clv S~·r·v!CO - FC~TS. 

U prc·y::nte Cl:f tif1cado n5o servir ó de prova contra cobrança de qL.1JiS::jL,;ér .::1.i~1:-..:.s 
,.,_,ft.:r..:·''li::s a cur1tr1bu1ções e/·JL: l'ncargos devidos, decorrentes das ~,t:,r gaçó·~'s c-:..1r:1 

-(~ l ' 

Validade:~'-!/! ?/2020 a 02/01/2021 

Certificação Número: 2020120403254871043102 

•• _.v Li'- -;tv (çrt1ficadu par· a os fins previstos em Lei esta .::0r-,:::1c,c1:aJc LJ 

::;.lL: ~>..: c::..itcnlic1dade 110 site da Caixa: www.caixa.gov.br 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Ncorre: :v.r,rs SA:J:JC' MATERIAL HOSPIT.l\LAR LT'.J.l\ 1MA-:'RIZ E "ILI.AIS 

CT~ ~) J: l 7 . 4 Q 6 . 2 8 6 /O O O 1 - O 2 

C'erc=-~iào ::'°': 3:?3'76395/2C20 

Expedição: C9/12/2020, ãs 11:10:18 

\.Tal ~ciJ.de: (cen=o e oitenta) O.:.i... as, 

je s~a expea~çac. 

:(c;c;::c ~~ca-se C:u2 MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E 

FILIAIS), ~C'.Scr~;::o(a) no CNPJ sob o nº 17.406.286/0001-02, NÃO CONSTA 

do Banco KacioEal de Devedores Trabalhistas. 
Cert~jãc emi::.lda com base no art. 642-A da Consolidação das Le_s 
~rabc: __ ~-::.c), ac:::-esc::entado :t='ela Lei nº 12.44C, àe 7 de jL:_~:.---1c· ::ie ,,:_ ___ , 

~~ -~02 ~~L:;ac AJ~inis~rativa nc 1470/2011 ao ~rib~~al S~cer.-~!

-~·1-Eib~-:;l~1C:1 :ie 2 ± de agos::.o de 2011. 

~2 jados co~stantes desta Certidão são de respo~sabil~ciade 

':'r~_b-...:.r:ais -jc Trabalho e es~ão atualizados a:::_é 2 .dois:· J::.._c:-

da s"'.;a expedição. 
. ~ - ' 

~~ss~1 a J~r~a:ca, a Certidão ates~a a 

s__-e.'."·--:=.._::::i:J.a::e no porcal do ·Tribunal Superi.::;·r '.J.''. ~r.:3.i~ tJ.~-, 

~~~t9://ww~.tst.jus.br) 

:ert~jãc eTitida gratui~a~ente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
J= Ea~co Nac::_anal de Devedores Trabalhistas cons=~11· 

~ecessár::.._=s ~ identificação das pessoas ~acJrais e 
. . . 

J .__._r::.._.::i:: ::;.:::;._::::: 

c:-.sdc :c;;lc':c~e' ;:erar::ce a J-.:st:Cça do Trabalhe c;ca:-.tc às ob;c:',9a:;:Ce~ 

es=abelec~das em se~tença conde~atória transitada ew j~lgado e~ ~·: 

ac:=r~cs ~~ó~c~ais trabalhistas, inclusive ~o concer~e~=e ac~ 

a ~onorár::_cs, 

e~ a recolhimentos determi~ados err l c:. ~ . 
'-.-- ~- / 

de exe;:~ç1o .::ie acordos firmados perante o Mi~~2~é1ic ?~Ll-~c 

' ~--· .:__: :.-. ; _ssàc 62 Co~ciliação ~ré~::_a. 
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(,()\ ER\0 DO ISL\DO DA BAHIA 

SECRU \RIA DA FAZEi\DA 

Certidão Especial de Débitos Tributários 
(Positiva con1 efeito de Negativa) 

(En1itida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N° 20203705338 

1,.,_ 

\1 \IS S_\l IH \I \I LlllU llOWI l 'I \R 1 !IH 

'.:'-.-,- "; ., "'''' ·-~)I :NP" 

IOú.223.- -'3 17.406.286/00111-02 

F1::::a ce11:f:cado aue c.J:1sta~ a:é a presente data as seguintes pendências de responsab1l1daae do contr10 .... 1nte ac·n:a 

~:er':: :caoc reta: vas aos !ributos administrados por esta Secretaria. cuja ex1gib1l1dade encontra-se suspe1sa erncrestanc:::: ::=: 

presente cert:dão Positiva o efeito de Negativa 

PnH'.CSSOlSJ _\dnünistratho(s) Fiscaltis): JC\I~ 

t:sta ce!\1d?.o e'lglo~a os dét:tos referentes a todos os estabelecimentos do contribJ1nte 1r::;·_,s1'.'e os 1nscc.tos "ª 
L>. 1'.]a P.:·v'a .:;e ::.::11pe'.ê~'C1a da Procuradoria Ge~a! do Estado ressalvado o aire·to da Faze·:ja Pú::: !Ca .jc Estac:: 02 

Barta :::~1orcr q._:a1squer odtíCJS débitos que vierem a ser apurados 

::::·-:1-~ca ·2!-~ .:;ç. "2:'2·:::2c; cor.forn1·2 Portaria nº 9í8/99. sendo válida por 60 dias_ contadcs a r:;a:i:~ da da~a ::ie sc.;a 
ern1ssão 

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

\la~ Ja c;.;~1- a apre;;entaçâo conjunta do cartão original de mscnçào no CPF ou ·'10 Cr\PL1 da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda 

I' \CJ - Jc : :-• ~· l~ 



·,11'~D 
, __ , ~1 MUNICÍPIO DE IRECÊ 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL Data lmpcessãc 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
N° 0000307512020 

Emissão: 2011012020 

Validade: 1810112021 

MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 

CGA: 000.005.6161001-08 

CNPJ: 17A06.286/0001-02 
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 PROTOCOU\LJ1• 
NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE INSCREVER E COBRAR DIVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS 
CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS 
REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU SE 
A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA 
CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATl\Jf 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. 

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO 

"'"'w 1íece.ba ov.br 

m1111111111111111111rn1111111111111111111 
CGA: 000.005.6161001-08 
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FUNDO MUNiCIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 

E--.d.: K.-..;3 Eronides Souza Santos, s/n -Te!: 74 3643 1076 

CNPJ nQ !2.465.010/0001-81-CEP oQ 44.885-000 

·'Wt'"~-, 

~)-r·, (1( 'l~( .. so· ADMINISTRATT\!O: 
. ..;_ ---- .. _; .. ,,, . .ri- ... ~ .LJ-\. J. - .... 'lif 
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0·1112020 

O BJ F.TO: J\ presente licitação tem por objeto o Registro de preços 
"1.. ·1· 

, para ruturas e eventuais aquisições de medicamentos, materiais e 

l 
i 
1 

1 
i 
j 

equipamentos hospitalares para atender às demandas do ivlunicípio de 

f'v1ulungu do \i1orro/BA. 

DATA OE ABERTURA: 25 DE SETE1v1BRO Dl: 2020. 

AS 15:00 HORAS 
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Estado da Bahia 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
End.: Rua Eronides Souza Santos, s/n -Te!.: 74 3643 1076 
CNPJ n• 12.465.010/0001-81-CEP n• 44.885-000 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N•. 368/2020. 
Pregão Presencial Para Registro de Preços n2 . 01112020 

Processo Administrativo n2 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 L TOA, 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, 
portador(a) da carteira de identidade nº 03093840-60 SSP/BA, inscrito(a) no CPF sob o nº 
880.157.265·49, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do 
art. 15 da Lei Federa! nº 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 
8.883í94, Lei Federal n º 10.520/2002 e demais normas legais aplicáveis e considerando o 
resultado da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 01112020, 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 
seguintes: 

! 

1 1 
i 
l 
l 

CLÁUSULA 1 • DO OBJETO E DO VALOR 

1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para futuras e 
eventuais aquisições de medicamentos, materiais e equipamentos hospitalares para 
atender às demandas do Município de Mulungu do Morro/BA, a ser fornecido de forma 
parcelada, nos termos da Proposta de Preços da Promitente Fornecedora, conforme 
abaixo: 

LOTE 01 - MEDICAMENTOS 
- -- -- -

' Valor 
' Item! Descrição Und. Qtde. Marca Unitári Valor Total 
i o 
1 Ampicilina 1 g, pó para solução injetável, frasco Amp 1 1 i amoola 

800 Blau ' 6,09 i 4.872,'.)0 
1 

1 Ceftriaxona dissódica. dosagem 1g,pó1 1 
1 1 2 liofilizado para soiução injetavel endovenosa, Amp j 1.200 Abl 33,78 40.536,00 

1 frasco amoola i 
3 Dioirona 500ma comprimida Und 1.000 Prati 0,21 1 210,00 1 

4 
1D1pirona500mg/ml, solução oral, frasco 10ml Fr ' 100 

1 Farma 
i 1.88 188,00 

' ' ce 

1 5 1 Dipirona SOOmg/ml, solução injetável, ampola. A 3.000 
Farma 1,22 3.660,00 

i ,2 ml ! mp ce ! 

' 6 
i Suifato de Salbutamol 1 OOmcg/dose, aerossol 

1 1 Teuto 1 ide uso oral Fr 30 17,80 534,00 
! 

1 
' V. 1 50.000,00 
! Total: 

~ 
' 1 

1 ·: 
; 
1 

-

-
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LOTE 04 • EQUIPAMENTOS DE PROTE AO INDIVIDUAL 
Valor ! 

: ltsm i Descrição Und. Qtde. Marca Unitári 

Avental descartável em falso tecido, com! 
manga longa de aproximadamente 55cm, 'I 

! gramatura mínima 30g/m2, com medidas de , 
aproximadamente 1 ,20m de largura x 1 ,40m 1 
de comprimento, quadrado, com amarração na Und. I 
cintura e no pescoço e elásticos nos punhos, 

1 

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

branca. 
LUVA. de procedimento, tamanho P, nao 
esteril, de uso unice. descartavel, apirogenica, I 
em latex natural, textura uniforme, 
antiderrapante, formato anatomico, resistente li 

2 
a tracao, punho com bainha, comprimento ex 

1 mir.imo de 230 mm, e largura minima de 80, 

3 

1 
1 

1 

1 4 

1 

mm com variacao de ± 1 Omm, espessu·a ! 
mínima de 0,08 mm, lubrificada com po b10 i 
absorvivel atoxico. Embalagem primaria , 
acondicionada em caixa com 100 unidades · 

1 

LUVA, de procedimento, tamanho M, nao · 
esteril, de uso ur.ico, descartavel, apirogenica, 
em latex natural, textura uniforme, 
antiderrapante, formato anatomico, resistente 
a tracao, punho com bainha, comprimento ex 
minimo de 230 mm, e largura minima de 95 

i mm com variacao de ± 10mm, espessura 
1 minima de 0,08 mm, lubrificada com po bio 
absorvível atoxico Embalagem primaria 
acondicionada em caixa com 100 unidades 
LUVA, de procedimento, tamanho G, nao 
esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica. 

, e!T' late:-. natural, textura uniforme, 
antiderrapante. !orfl1ato ana1omicc resistente a 
tracao, punho com bainha, comprimento 

ex 
mínimo de 230 mm, e largura minima de 111 
mm com variacao de ±10 mm, espessura 

1 

mínima de 0,08 mm, lubrificada com po bio 
absorvivel atoxico. Embalagem primaria 

i acondicionada em caixa com 100 unidades. 

1 

i 

1 

1 

1 

1 Macacão. tamanho G, para proteção 
1 impermeável, mangas longas (elásticos nos 

i i punhos, tornozelos e capuz). Zíper frontal. 
' 5 i Confeccionado em não tecido SMS 
1 i (Spunbonded-Me~blown-Spunbonded) 

Und.1 

' 1 laminado impermeável, resistente a tração e 
1 rasoo. Gramatura mínima 50a/m2• 

1 Macacão, tamanho XG, para proteção 

1 5 impermeável, mangas longas (elásticos nos U d 
, 1 pun'1os. tornozelos e capuz). Zíper frontal. n · 
! ____ J Çonfeccionado _ em náo tecido SMS i 

8.000 

200 

600 

150 

30 

30 

1 

Grand 
esc 

Medix 

o 

6,65 

76,03 

1 Medix ! 76,03 

1 

1 
i 

j 

Medix 76,03 

1 
1 

Winner 50,34 i 

1 Winner 56,00 

1 

i 
Valor Total ! 

53.200,00 

15.206.00 

45.618,00 

" •0<.50 1 

1.510.20 
11,1 

1.680,00 1 

' 

u ... 
i 
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1 (Spunbonded-Meltblown·Spunbonded) 1 1 

! laminado impermeável, resistente a tração e' -+ 
ras o. Gramatura mínima 50 m2. 

~=~-,--f------1-------.J_____\ 
MASCARA, cirurgica, semi-facial, descartavel, 
com tres camadas de protecao, sendo a 

1

. interna em material hipoalergico, com cl.ip 
nasal embutido que permita ajuste adequado 1 

1 ao contorno do rosto, produzido em alumirno 

7 i suave e flexível, nao traumatizante, inodora, U d l so 000 ) Med' 
4 

1· 

1 tiras costuradas com solda eletronica, bordas 
1 

n · 
1 

• 1 ix 1, 3 71.500,00 
bem acabadas, isentas de cola e que 1 ) 1 1 
apresentem eficiencia de filtracao bacteriana 1 1 

de 95 %. Confeccionada em não tecido, 100% \ 
(E.F.B.), para particulas de 1.0 micron, acima 1 i 11 

ali r ileno. Gramatura mínima 3 /m'. , L-~-l.t'.'~~~~"""-'~~~~~~~-'-'--~-+~~>--~-+~~-1-~~_;__~ ~~. 

1 MASCARA, de protecao respiratoria para; 

1

1 1 

'agentes biologico, N95/PFF2, semifacial, em J 

1 material resistente, antialergico, ajustavel ao . Descar , li 
9

.
1

.,2,
00 8 i contorno facial, com prendedores em material 1 Und. 800 pack 11,39 

. elast'co nao desfiante, com fixacao atras da 
1 

9 

r 10 

1 

1 

11 

1 

1 r-
1 

1 orelha, eficiencia de filtracao bacteriana 1 

E.F.B. minima de 95%. 
MASCARA, descartável, semi-facial, 3 \ 
camadas de oroteção, material TNT, Und. 3.000 

frt' 1 · dd l'st' ( : con o ave , com pren e ores em e a 1co. 1 

/ Oculos proteção, material armação: , 
. policarbonato e_ pvc, Upa proteção: lateral, Und. 150 : material proteçao: pohcarbonato, tipo lente: 
anti-risco. anti-embacante, cor lente: incolor. 
Oculos de proteção ampla visão, permite 
sobreposição; com perfeito ajuste semifacial: \ 

' material da armação: policarbonato, tipo/ 
20 proteção: lateral; lente transparente em. Und. 

material policarbonato: tipo de tratamento: 1 

antirrisco e antiembaçante. Certificado de 1 

Aorovacão n º 27185. 
Sapatilha de proteção descartável (propé) 

1 Material: TNT, 100% polipropileno. Gramatura 

) Anado / 
1 na 
' ' 
1 

1 Danny 
1 

1 

i 3m 
1 

1 

1 Descar 12 ·mínima de 25g/m2, resistente, acabamento Par 2.000 
elástico que permita bom ajuste e cobertura 1 pack 

1 1 1 1 . 1 

r__ f completa do calçado até o tornozelo. i / 1 i 

1,71 5.130.00 
i 

1 
8,55 1.282,50 

! 
52.34 

1 
1.046,80 

' 

0,28 560,00 

1 
1 

1 

i 

i 

1 

! 

1 
1 

r : Touca cirúrgica plissada em elástico, Material: 1 1 'i D 1 1 

i 13 ! TNT, Trilaminado, 100% polipropileno, \ Und. 11.000, eiam 1 0,25 1 2.750,0"JO 
1 , G . . 20 I 2 ' 1 aro , 1 ramatura m1mma: g m . 1 __ ___,__~___,_-

! V. 1· 220.000,00 ! .. 
LTotal: 

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

V 
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1.3 - As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser 
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa ací:na 
identificada, mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da 
NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto ria 
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 

9 a previsão legal. 

• 

2 2 - Nos termos do art. 15, §4º da Lei Federal n º 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Mu1ungu do Morro não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio. os 
materiais 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 
cláusulas 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 cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições 
estabelecidas abaixo: 

a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias 
corridos, após o prazo preestabelecido neste Edital; 
b) 'ncorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega da qualquer item adjudicado, 
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas ~elativas ao 
recebimento do produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do prazo global; 
e) falir ou dissolver-se; ou 
d) transferir. no todo ou em parte. as obrigações decorrentes deste Contrato. 

CLÁUSULA Ili· DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

3.1 - O pagamento será efetuado até o 5º. (quinto) dia útil, do mês subseqüente a entrega 
e conferência das quantidades solicitadas pelo Município; 

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

.. 
1 

l 
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3.3 - Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) 
deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes 
documentos: 

3.3.1 - prova de regularidade 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 - prova de regularidade relativa à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST. 

• 3.3.4 - prova de regularidade relativa à Certidão Negativa de Débitos Estadual e Municipal 

3.4 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

--.. ... 
~ 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à + 
aplicação da penalidade. 

3.5- O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
documentação 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 convenc'onada, incidirão juros de 0.5% 
(cinco 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 (duas) ~oras, após o 
recebimento da ordem de fornecimento expedida pela Secretaria competente. 

4.2 - A empresa lornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora eri que a 
entrega dos produtos foi feita, além da identiíicação de quem procedeu ao recebimento dos 
orodutos. 

4.2.1 - A entrega será feita à Secretaria de competente, a quem caberá conferi-lo e lavrar 
Termo de Recebimento Provisório, para eleito de posterior ven'icação da conformidade do 
mesmo com as exigências do edital. 

4.3 - Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria não 
o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhad~o· /'/'l 
autoridade superior, sob pena de responsabilidade. t1f 

/ 
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4.4 - A Secretaria terá o prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) para processar a 
conferência do que foi entregue, 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 
DA ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no 
todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo 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 

5.1 - Do Município 

5.1.1 - Atestar o efetivo recebimento definitivo do obJeto licitado; 

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

5.1.3 - Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, 
necessária à perfeita execução do Contrato; 

51.4 - 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 qualque~ 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, 
previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste 
contrato. isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vinculo 
empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações 
de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos fornecimentos e de qualquer tipo de 
demanda. 

5.2 3 - A empresa assume o compromisso formai de executar todas as tarefas. objeto da 
p'esente ata. com perfeição e acuidade. 

5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação 
(quando ocorrer), corno salário de empregados e quaisquer outros_, f!cando a cargo ~~ 
mesma a responsab111dade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vít;mas seLb 

7 
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empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias 
lhe asseguram. 

5.2.5 - A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais 
causados ao Município, 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 
solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

5.2.7 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de 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 

6.1 - O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão 
formalizados pela emissão e retirados da Nota de Empenho 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 deies decorrentes 
estiver prevista para data posterior à do seu 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) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a 
substituir os materiais. o que fará(ão) prontamente, ficando entendido que correrão por swa 
conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis. 

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

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 

7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou 
de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 

7.1.1 - Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 
1icitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o vaior 
estimado da contratação; ~ 
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7.1.2 - Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 1 0% 
sobre o valor estimado da contratação; 

7.1.3. Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução 
e sem pre1uizo ao resultado: advertência; 

7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 1 O (dez) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 
atualizado do contrato; 

7.1.5 - 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 valor correspondente ao 
montante não adimplido do contrato; 

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

7.1. 7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 
contrato. 

7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8.1 - Os preços 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 i6/1993 e 
legislação subseqüente . 

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

8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos 
preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com 
os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo 
preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas. 

8.4- O preço, quando atualizado, não poderá 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 pe~ 
Administração, quando: Lif7 
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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 
Administração 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 8.666/93, 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 antecedência de 30 (trinta) 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 

11.1 - 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. i - Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta~ 
de Reg;<tco de P"ço" 'e''° ruoc""°' qo.odo d•~;"'º d" Not" de Empeoho. ~~ 
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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 011/2020, oriundo do processo administrativo nº 
011011/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS. 

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

13.3 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, 
alterada pela Lei Federal nº 8.883194, pelo Decreto Municipal 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 MORRO/BA 
FUNSAUDE · M NGU DO MORRO 

Rep. s~. 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 LTDA 
Rep. Sra. Cátia Erica Costa Martins 

PROMITENTE FORNECEDORA 

1Qt:)w>~JsS. ,~õ:fu% 
2) ~ E.liA f.~, \1,r>t 


