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1 EXERCÍCIO: 1 2020 

1 

'-~-P~_-º_-c_Es_s_o_D_E_P_A_G_A_M_E_N_T_o_Nº_:_J_ __ 29_1_a _ _,I 

CREDOR: VAGO VIEIRA DELFANTE E SOUSA EIRELI 

Dotação 

Unidade: 

ATividade / Projeto: 

Elemento: 

Sublemento: 

Fonte de Recurso: 

Banco Conta nº 

16 ; )!'._:.' 

~. -·-

Código 

02.11.02 

2158 

3390.30.00 

3390.30.10 

14 

1 VALOR BRUTO: R$ 11.585,40 1 

1 RETENÇÃO: R$ 0,00 1 

1 LÍQUI!JO: R$ 11.58540 1 

Especificação e Detalhamento da Despesa 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Enfrentamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 

Material de Consumo 

Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial 

Transferências do sus 

Nome da Conta Doc.Nº Valor 

FMS CUSTEIO SUS 551696 R$ 11.585.40 

--·---~----- - -----------

SIMWEB - Servicos de Informática Ltda. (71 )2101-3600 - www.simweb.SIV.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: 

Progran1a · 

Elemento: 

1453/2020 

2246/2020 

02.11.02 

10 

122 

3390.30.00 

2918 2020 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Saúde 

Administração Geral 

'~:·-~; s~~'JDÁ\'--:L 

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 EIRELI 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 

Odade: 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 carona vírus neste Município, conforme relação anexa e PPRP011-2020. 

Liquidação dé. ~, 

BASE DE CÁLCULO 

BRUTO: R$ 

RETENÇÃO: R$ 

LÍQUIDO: R$ 

Pague-se: 
A quantia de R$ 11585,40 

11.585,40 

0,00 

11.585,40 

Onze Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais Quarenta Centavos 

EM: 21/12/2020 

869.106.985-68 
1 

Foi paga a importância autorizada 
Ç/C 16.559-X FMS CUSTEIO SUS 
Contábil: 111.1.1.191000.33 
N~ Cheque: 551696 

·L . .__.:'.:'.i)121/12/2020 

. ·-- --- --r\~· - -·- --- ----

i 
639.~99.555-72 

Recebi da Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro no Estado da Bahia a quantia supra de R$ 11585,40 ( Onze Mil, 
Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais Quarenta 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. (71,2 JC :-36JC - 1·,\~º•' .s,c-,,ec.sr.....br 
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Estado da Bahia . J 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Nota de Liquidação Nº 2246 I 2020 Empenho Nº 1453 I 2020 

Modalidade do Empenho: ORDINÁRIO Tipo de Crédito: Extraordinários 

Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ' 
1 

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

Endereço: AVENIDA RAIMUNDO BONnM,275 • COOPIREE Modalidade: 

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

Odade: IRECE • BA Processo n°: 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 

VALOR LIQUIDADO RETENÇÕES 

BRUTO: R$ R$ 11.585,40 

RETENÇÃO: R$ R$ 0,00 

LÍQUIDO: R$ R$ 11.585,40 

Onze Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais Quarenta 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 está liquidada. 
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) podendo efetuar o pagamento 

EM: 10/12/2020 EM: 10/12/2020 

~va Magalhaes 

·cj 

Rosani Araujo Barbosa de Souza 
Servidor Servidor 

047.290.015-32 003.487.205-13 

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



Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Nota de Empenho Nº 1453 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 

241.953,14 11.585,40 230.367,74 

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 

Odade: IRECE- BA Processo n°: PPRPOll-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, confonme relação anexa e PPRP011-2020. 

Despesa vinarlada a: Transferências do SUS 

VALOR EMPENHADO 

R$ 11.585,40 

Onze Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais Quarenta Centavos 

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

EM: 10/12/2020 íiii::mmo 
Fredson Cosme Andrade de Souza Jo s Anjos Silva 

869. 106. 985-68 Servidor 
Prefeito 031.541.975-08 

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

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro 
C\.PJ: 16.-t-t5.876/000I-81- Rua-· Eronides Souza Santos~ 55 - \1ulungu do \1orro- Bahia 

Tel.: ("4) 3643-1076 Fax: (74) 3643-1230 e-mail: prefeitura.mulungudornorroiá: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 34.909.75310001-36 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
respor,sabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas é certifica:Jo que 
não co:istam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secre~aria 
ca Rc·-:--e !a FE·deral do Brasil (RFBI e a inscrições em Dívida Ativa da U1!ão (OAU: jL;nto a 
P·c-.::,.:a~-=---a-G:::(:-'!i :=.:a ~aL2:1da Nac10í~al (PGFN; 

Esta certidão e val1aa para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no case de ente federativo para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do 
s~jeito passivo no ârnbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as cont:il;~;ições s:Jciais previstas 
nas al111eas 'a' a 'd' do parágrafo único do art 11 da Lei n° 8.212 de 24 de :ulho de 1991 

A ;_;ccitGçãc, desta c2rtdão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet nos 
er,ciereços <http://1ic_gov br> ou <http.i/www.pgfn.gov.br>. 

Certidão em11!da gratuitamente com base na Portaria Con1unta RFB/PGFN n° 1 751 ae 2110/2014 
Em1t1da as 17 30 07 do dia 04/0912020 <hora e data de Brasília>. 
Valida até 0310312021. 
Cóc19c ae contcole oa certidão: 6C61.A990.F2A3.F65D 
O·.:êi.lyt..e;· ;·asL1ra cu emenda invalidará este documento. 



Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 34.9og.7s3.10001-36 

---------------

Razão Social:YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA E!RELI 
Endereço: AV RAIMUNDO BONFIM 275 CASA QD B LT 01 ! COOP!Rl'CE ,' IRECE. BA 

' 44900-000 

A Ca,xa 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 
e!l1presa acnna identificada encontra-se em situação regular perante o 
fcrn1fo de Garantia do Tempo de Serv1co - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorcentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 17!l1;2020 a 16/ 12/2020 

Certificação Número: 2020111702024705608563 

lntorr'1ação obtida em 30/11/2020 17: 18:45 

A ut1iização deste Cert1f1cado para os fins previstos un Lei esta 
cond1c1onada a ver1f1cação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nc:rre' yr,::::: -dEI'V'\ DELFAYTE DE SOUSA EIRELI :nAT:HZ -- =:LliUS 

2l~~.J: ~-±. ;.:;~1- 7:~3/0COl-36 

:=er::.iJãc :-: i ~,, 23s1s e; 2 c2 e 
=x:;·eG~_çcic: 2.8/.:,7 '2020, às 08:59:40 

~./a~ .-- :::::.a e.e: (cectc e oi=e~~aJ 

:::e1·c:':Ccc::a-Se ::r~e YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI (MATRIZ 

'-"scr~c:c;:a r.o CNPJ sob o nº 34.909.753/0001-36, NÃO 

53-:-~c:.=: I·Ta..:....:.:_c~~al oe De"Jedores ·Trabalhistas. 

E FILIAIS, 

CONSTA 

Cer~~~§o e~~=-cia com base ~o art. 642-A da Co~sol_ciaçâc aas ~E-~ 
-~-e~:_,:-;._:._ __ ,_, =J.;:_~::·:::scer~tacic pela Le.:. nº 12.440, 

'.'""'.3 ~:,.::::::;:.::_--~~à::..; ~2,.j1:·.ir:istrél:=:i,.ra r1:i 1470/2011 

---=-~t;-:-,-! ~ic, 'Je ,::: .l de agos:.c de 2011. 

=i.e 

do 

~s ~~~1:J~ :....:~::s:~1:tes desta Certidão são de Yesc=~sac:~:ja~e ~-~ 

~rabalho e estão at~alizados a=e 
:la':.a sc:..a expedição. 

-~-r_aL:1_ 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

de Devedores Trabalh~stas 

::J.en~~:icação das pessoas 

e3:at~~es_ias ew se~~e~ça condenacória transi~ada err. 

3::c:rc}8S JUÓ~c~ais trabalhistas, inclusive ~o cc~2er~e~ce a~~ 

~scc::1~:rr.crcos previde~ciãrios, a honcrãrics, s. c-~:::c~c.1.:::_· 

~ recoltimentos determinados err ~e~; 

dCordos firmados perar1ce e .·1~~~s:~r.c 

::8~~ssão de Conciliação Prév~a. 



(,()\ IR\0 DO ISl\IJO DA BAHIA 

~IC IH: L\RIA DA FAZE'WA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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

Certidão W 20203583454 

' \ < ;( ) \ l r l I{ \ 1 > ~ 1 1- \ \ 1 I· D E "'{) l "'- \ L 1 H. I· 1. 1 

' [ (J J..) l 'J. l ~ ""! J-t.9U9. -:'53-'0001-J(, 
L____ 

::c:i ~>?r'. • .. :a,_;-- :1,.e rà::, cc is~a'r, a~é a presente data pendências de responsab1·:1dade da ~,ess.::a f's :aº'-· 1L:r 1:::::,::.,:; ac ,-

·Jc:-~t.ficaoa re1at1\iaS aos tributos adm1n1strados por esta Secr·e'.ac a 

i-< .a ->:: "~ ·.r..-L::c·1~ aja Prcc,J··a-:::::or1a Geral do Estado ressalvado o direito da Fazenda P..,b: ::a j:; Esta:::::c ca Ba~-::::: 

cc8ra" qJa1squer débitos que vierem a ser apurados poster:cnT.er:te 

=:·"'·t 1 Ja ·:··1· -,.::; ' 1 7':2'.:· cc:-1f":rrne Portaria nº S18.199 sendo válida por 50 dias cc'lta:::i:s a ::ia~t1· Ja c;;-1t.J de:::'"'.::: 

err~:ssão 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDARIAS OU VIA INTERNET. NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br 

-; C!ó: -=.= ,, 3 _t~'cser;'.açà:c c2~:~ri'.a ::Jo ca'1ão or1g1nal de 1nscr1ça::: 11c '~-~-.__ ·:. 
Secretaria aa 1~ece1ia i=ederal ao M1n1stér10 da Fazeriua 

]',:c.'I" • J,• ' 



·1a1 d3çàG Web: 

,. · r MUNICIPIO DE IRECÊ 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL Data Impressão ·ô · : ___ _ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

N' 0000304712020 

Emissão: 16/10/2020 

Validade: 14/01/2021 

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 PROTOCOLAD/1 
NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PUBLICA MUNICIP/11 
DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS 
CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO. QUE. MANDANDO REVER O<.; 
REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO. VERIFICOU SI 
A INEXISTÊNCIA DE DÊBITOS RELATIVOS A INSCRIÇAO ACIMA. E Pill~•I 
CONSTAR. DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDAO NEGATIV/1 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. 

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO 

www 1rece 021_ ov br '.::, ------------------

111111m1111111111111111·11111111111111: 1 :11111 
CGA: 000.012.5211001-23 



.r\ . ,._ 
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1811112020 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DD ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL 

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

CERT/DÃOW. FOLHA: 111 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
( http://esaj _ tj ba .jus. br/sco/a brirConferencia. do). 

CERTIFICO que _:Jesqu1sando os registros de d1stnbu1ções de feitos cive:s de Estadc -ja Bar:a 
anteriores a Jata :::e 18 ~~ 2820. verifique NADA CONSTAR em nome de 

YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI, portador do CNPJ: 34.909.75310001-36. estabelecida na AV. 
RAIMUNDO BONFIM. Nº 275, LOJA, COOPIRECÊ, CEP: 44900-000, lrece - BA ............................... . 

Os oados 1rfcrrnadDS são de responsabilidade do sol1c1tante devendo a t1tuiar1dade ser COilfe;1ca :::elJ 
1nte:essa-Jo e ou jest"'atá';G A presente certidão abrange pesquisa no banco de :::ajos oe!:, per oda :::e 2·:= 
1\/lrl'.8' a~:..;S 

l :-.td :---: J,,1J :e. e,,-, 1.oa pe1a 1nten~e: E: sua validade e de 30 dias a part r da Ja:a :Je SL.a err·1ssà,:.:- 1-1,p·:=-'s 
cs:;, -~dl.1 ::ic·<:l ;i" .. ..::esse::r· a E. en11ssão de urra nova certidão 

PEDIDO Nº: 
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Nº. 011009/2020 

0·1112020 

1 

OBJETO: J\ presente licitação tem por objeto o Registro de preços 

l D 
i para Cuturas e eventuais aquisições de n1edican1cntos, materiais l' ~ 

1 , 
'1 

.J 
i 
1 

equipamentos hospitalares para atender às demandas do i\1unicípio de 

rvLilungu do 'v1orro/BA. 

D\TA DE .ABERTlTHA.: 25 DE SETE?v1BRO DE 2020. 

As 15:00 HORAS 
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Estado da Bahia 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
tnd.: Rua Eronides Souza Santos, s/n - Te!:: 74 3643 1075 

,- CNP; nº 12.465.010/0001-81- CEP nº 44.885-000 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 37012020. 
Pregão Presencial Para Registro de Preços r 2

. 011/2020 
Processo Administrativo n' O 11011/2020 

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 
Eronidas Souza Santos, s/n, Ce;::tro, Mulungu do Morro/BA, CNPJ sob o nº 
12.465 010/0001-81, neste ato representado pdr seu Prefeito, Sr. Fredson Cosme Andrade 
de Souza e pela Se:::retária de Saúde, Sra. Aida Mendes Santos, doravante denominados 
de FUNSAUDE • MULUNGU DO MORRO e a empresa VAGO VIEIRA DELFANTE DE 
SOUZA EIRELI, CNPJ nº. 34.909 753/0001-36, estabelecida na Av. Raimundo Bonfir'.' 275, 
Qd B, !J 01, Coopirece lrecê!BA. neste ato represen!ada pelo Sr. Josival Victorino de 
Scu:a po·1ador;a) da carteira de :dent:dade nº 25598213 SSP!SP, inscrito(a) no CP'." sob 
e nº 122.335.818-68, doravan!e denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos 
do art 15 da Lei Federai nº8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal rº 
8.883.194, Lei Federal nº 10.520i2002 e demais normas legais aplicaveis e considerando o 
resultado da !'citação 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, 
obeaecidas às disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições 
seguintes 

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 
ate::der 2s de~andas do ~v!uG·1cípic de ~v1L.: 1.J:1gJ do Morroj8.A, a ser forr.ecido de lor:ra 
::ar::;ela.ci3) nos termç,s ca Píoposta de Preços da Promitente Fornecedora, conforrne 
abaixo: 

LOTE 03 - SOLUÇOES DE GRANDE VOLUME 
!te ! 

Descrição 1 
r m 1 
J_1_ i Solução fisiológica 0,9% ampola 100rnl l 

? 's~' ·- - '' ·' 1 · =~~ "· 9º1< • 1 ~so 1 ' ~:t!f"" ,,,,, og.- "· o ompo õ' m _ !ução fisiológica 0,9% amtiola 500ml i 
lução de gli.cose à 5% 500 mi i 

__ S1s•ema 'echado i 
!SOLUCAO gl:co-lisiologica 1 : 1 (glicose 1 

5 
5 + cior. sodio 0,9 I 500ml 

1 

SOLUCAO de ringer + iactaio de sodio, 1 

: so!ucao injetavel, Frasco de 500m 1 ; __ J S!s!er:>a fechado ' 1 

Und. 
• 

Fr 
Fr 
Fr 

Fr 

Fr 

;: r 

1Otde.1 Marca 1 Valor 
1 1 i Unitário 
l 1.2001 Halexistar i 2,65 

.. 44n ! rlalexistar 3,35 t. "·' 1 

[ 2 700 i Halexistar ~' 16 
1 ' 1 600 1 

Halexista~ 5, 19 1 

~ 
750 Equiplex 5,90 

750 Haiexis:ar 4,38 

(~ 
V 

Total: 

Valor 
Total 

3 180.00 
4 824,0'.J 
11.23200 

3_;14,00 

4.425,00 

3.225,00 

, 30.000,00 

i 

l 
1 

1 
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Estado da Bahia • 
FUNDO MUWCIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 

End.: Rua Eronides Souza Santos, s/n-Te'.: 74 3643 1075 
CNPJ nº 12.465.010/0001-81 - CEP no 44 885-000 

LOTE 06 ·MATERIAIS DIVERSOS 
i lte 
lm 
' 

! ' i 1 Vãlor 1· Valor 
j Descrição 1 Und. l_a_t_d_e·~· __ M_a_rc_a _ _;!...:u:..:.n.:.:.it:..:ác..ri"'o-+'---·--'T...::o_ta_I_ 
! 'Viicropipeta Monocanal de volume fixo ! j 

! 1 1.880,0D ' , f ou variâvei totalmente autoclavável 0,5-1 Und. l 2 1 Kasvi 1 940,00 

!----~','-,1'-: nJu':'.c:!c__ ___ -,------,---~=+--+--t---;-::L::-::---fl---+----j 
, 2 ; Tu::io de ensaio com tampa 12x75, Und. -1 500 Labor Í 

0
,
09 45

,
00 

l 
: _u!1_~ra~r2s~o~a~re~n~tes_:_-~5~m~.L=---------+---..-----l'-~im~,1~o~or~t--!-----i-'----~: 

' ~ t ' 1 o 1 1' 1· 1 í abro r '1 -' i .--01 e:ra ' ui i Und. i 500 1 l;,,o~rt 0,07 i 35,00 1 : 3 
i ' 
! 

4 
Borr;fador plástico 25·:lml. Frasco 1 ' 1 RN i 
elástico capacidade 250ml, com"váivula' Und. 130 ! Embalagen i 
bor;!fadora· 1 i ! s 1 

D!spenser sabonete/ alcool em gel i -, , 
i j confeccionado em polipropiieno, super li i 
í 5 re;;:stente. Possui visor frontal para Und. 20 1 

11nd1car o nível do produto. facilitando a: 1 

·1 re os1 ão: reservatório com tam a. 

6 1 L:.iminári~ de emergência LED 1 Und. 
1 recarregavel de alta autonorrna. 
i Uxeira 1 oo !iiros com pedal e rodas. 
' '' i fabrisada em Polietileno de Alta : 

~ j ~e_r,sfdade (P.EAD) ou ~oHpropiieno 1 
1 (r'r'J. Leve, atoxica e de fac1l limpeza, 

1 1 :'.l•~· !x:a vedação e rodas em borracha. 1 

• 

Jnd. 

10 

4 

' 
11, 

Belosch 

Luxsaf 

Bralimpia 

1 

15,00 11.950,00 : 

38,00 760,00 

40,00 400,00 

232,50 930,00 

V. 
Total: 6.000,00 

1.2 - O preço estimado correspondente ao objelo contralual são os conslanles da 
Proposta de Preços da Promitente Forneceaora. aceita na licitação acima relerida, cujas 
o!anilhgs constituem os anexos inteorantes des\e instrumento, devidamente rubricados 
pelos representantes das partes contratantes, ou seja: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais), se~•do que: RS 30.000,00 (trinta mil reais) e RS 6.000,00 (seis mil reais), referente 
aos lotes 03 e 06, respectivamenle 

; .3 - As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser 
adquiriaas peio Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima 
:denUicada, mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da 
NCJT A. DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na 
;::·eserte At.:: e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de 
c.cordo c;o;-r as necessidades do fv1unicípio, respeitadas as quantidades mínimas de carga 
para transporte terrestre ou pluvial, do ob1eto acima descrito. 

CLÁUSULA H- DA VAJIDADE 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. 
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Estaco da Bahia 

FUNDO MUNICIPAL Ot SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
Erd.: Rua Erorides S::'..;z2 Santos, s/'>. - ·fe!.: 7·'.+ 3::;.-:3 1.J76 
CNPJ nQ 12.4ó5.010/00-D1-81-.CEP nº 44.S85·0GO 

2.2 - Nos termos do art. 15. §4' da ~ei "'edera; r, º 8 566'93. aiterada pela Lei Federai n' 
8.883/94. durante o prazo de '<'alidade desta A.ta de Registro de Preços, o ;'-'Linicipio de 
\!~::Lircu do ivtorro r:ão será obrigado à aquisição. exck1si·1arr1erte por seu intermédio. os 
materiã's releridos r·a Sláus1_!ia !, pode~,do utli za1· par2, tanto, outros meios, desde que 
wercn1ticos erri :e;, sem que, desse fato, caioa recurso ou indenização de qualquer espécie 
a empresa detentora 

2.3 - Em cada aquisição decorren1es desta A+a. :óerão observados, quanto ao preço, as 
cláusulas e cond'cões oonstantes do Edi1al ao Prec:&o 0 resenciai para Registro de Proços . ' 

:1~ Q1 "'1i2020, oue a precedeu e :ntegra o presente i:--;strumer,to ae con1~ro:11 isso 1 
indepe;idente de transcrição, por ser de pleno ooni1ecimento das partes. 

2.4 - O cancelamento do reg1slro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições 
estabelecidas abaixo: 

a) Recusa:~se a entregar o o~jeto aajudtcado, no todo Od em pane. 2lém de 30 d~as 
cc;ridosj após o prazo preestabeiecido neste Editai; 
b) i'"'·cçrrer em atraso decorrente de defasagern 02 en~rega da quaia·Je; 1te!'l adjud~cado. 
e:-: retaçãc 20 cronograma e,--r: vigoí, ocorrido e::-, qualquer de suas etapas relativas ao 
'SCeb~r-~1e~lG do produto: superior a 50°ío (c:nqüenta por cento) do prazo gioba!: 
,..,~ T"Jr:r c...._1: ·i:scol•;or_se· ou 
VI ;""'' •..; -...... '-' • V l 

d) trar,sferir, 10 todo ou em parte: as obrigações deco::entes deste Contrato. 

CLÁUSULA Ili - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

3.1 ·O pagamento será efetuado até o 5Q. (quinto) dia úti:, do mês subseqüente a en~rega 
e conferência cias quantidades sci:c:tadas pelo f\i:,;nic'pio: 

3.2 · Pe.~a oaoarnento. a emoresa dsverá apresentar à Secretaria con1petente a nota flsca! ,... . . . . , 

e.'o;; faícJra do(s) oroduto(s) entregue(~) de acordo com o respectivo emper.ho devenoo ser 
emit!da erT. nolT:e do ~v1unicíp!o de i'J1u!ungu de fv1orro 

3.3 ·- fa.:érn da nota flsca! e/ou fatur&. do(s) produto~:s) entregue(s), a(s;: eJTrpresa(s) 
deverá{àc' aprese;:tar e manter ai~aiizados (durante a validade do registro) os seguintes 
CCCU!'18,"'1tOS. 

3.3. "! ~ prova ,je regularidade com a Previdêrcfa Socíat (CNO - Certidão Negativa de 
Dét!tc: expedida pelo INSS/FeCera! dentro de seL- p'3r ;ode de vaEdade: 

3.3.2 - prova de regularidade com o FGTS (CRF - Cert;ficado de Reou:2-··idade de 
Situação, ex::iedido pela Caixa Econôm ca Federai) dentro de seu período de ~aridade: 

3.3.3 - prova de regularidade relativa à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDTl 
ernitida pe!c Tribuna: Superior do Traba!ho - TST . 

3.3.4 - oro·;a de regularidade rs!a~iva à Certidac i'-Je'.._;(~·- · . .:a de DéC:tos Es!aduzc ~ ~\Jiunicioa!. . ~ 
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Es:aDo da Bahia 
FUNDO MUN!CIPAc De S.4ÚDE DE MULUNGU DC MORRG 
Eítd.: Rua E.-or.ides So,__;za S0ntos, s/>'-Te:.- 74 3643 J.07G 
C.\ ?J n2 12.455.ClG/C:_):'):_.3~- - CEP :.? 44.885-J~:'J 

3.4 - f<a eventualidade de api1cação de muitas estas deverão ser iiquidadas 
sim~itaneamente com parcela vinculada ao eve'<to cujo descumorimento der origem à 
aplicação da penalidade. 

3.5 - O C~~PJ da Detentora d2 .l\!a constante da r1ot2 fiscai e fatura deverá ser o rnesrro da 
oocl_it:1eri~açãc apresentada r:.o proceCirnent:J ~!.c\tat.c'.;(ieJ 

3 6 - Nenhum paga:11e1to será efetuado a De:en:ora da Ata erquanto pendente ae 
iiqu1daçi".o de q1jaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de rea1ustarnento de 
preços cu correção monetána. 

3.7 ~ Nns 02gamentos realiza.dos após a data con'/er:-:io:!ada, ·incidira.o .iu:,cs de 0.5~1:) 
(cinco aécir:os por cento) ao rr:ês) até a data da efetivação do pagamcr:to e correção 
mo::etár:a pe!o índice INPC, pro ra•.a dia. 

CLÁUSULA IV!. DA ENTREGA E DO PRAZO 

4. ~ - O or2zc de entrega dos orodutos swá de no máximo de 02 (ouas) horas, aoós o 
recebirrentc aa crdem Ce for:.e:in:er:~o exqedids pe!ct Secretaria cornpeter~e. 

4.2 - /:J.. ei-npresa fornecedora deverá constar na No:2 Fisca.! s. date. e r:::~a. em que a 
~~~rsgs Cos crod'.J!os fo: feita 2ié':' da tdentificaçác ds ql_,err crocedel! ao rec:ebirneí!!O dos 
;::.1 ~odut0s 

4.2. 1 - .A eG'.~ega será feita à Secretar:a de cornpe\ente, a q0em caberá coníer!-io e lavrar 
Termo de Recebimento Prov~sór!o, para efe:to de posr9:~or venficaçàc da conforr1!dade do 
n:esn:o com as exigênclas do edital. 

4.3 - Ca8o o ob1eto não esteja de acordo com as especificações exigidas. a Secrstaria .1ão 
o aceitará e !avrará termo circunstanciadc do iato, que deverá ser encaminr.ado à 
autorJdade superiorj sob pena Ce responsabdldade. 

4.4 - A Sec'eta'ia terá o prazo máximo de 24h ív:n'.e e quatro horas) para c'ocessar a 
conferência do que foi ent~egL:e :avranao o t·er::,o Ge :-~,::~cimento defin.1tlvo e~: not:f1cando 
a DETENTCR,A. DA A 1-A par2 substituição do objeto entregue em desacordo corri as 
especrficaçôes. 

4.-5 - O re:~>2bime:--:to orcv:sór!o 0u defir1it~vo n.§o Gxc:u: a responsabi!1dade dct DETEt\JTORA 
' . 

J/, . . li. T.i-\ pe~a perfeita execJçâo do Ernpenho, ficando a rT:esma obrigada a substitui:: no 
tooJ Glt err: parte: o objeto do Empenho; se a Qu'aiquer terrpo se verificarem v!cios. 
Oefei.tos ou i:ncorreções. 

4.6 - f\a '.-i:.pótese da não aceitaçãc do objeto: o IT'·esr:10 deverá ser re~·1rado ceie fe:rnecedor 
no ato da rctifics.ção da não aceitação; para repcsição no prazo máximo de.24 r.oras, 

4.7 · O praz:; de validade da A'.a de Regis;ro de Preç% está estabeiecido no item 2.' da 
">mc:o~b "'t~ ~ ~ ,,~~~ 'v~" • ~a 

~ ··• '"' . 



·~· . 
. , .... ·· 

_--,_: .'"" 

.. 

-~~ 
,.. 

• 

·~ 

E.::::c:co da Bah!2 
FC'NDO J\füN,C!?Al üE SAÚDE DE MULUNG~ DO MOHRO 

t::-;d,: Rua Ero'.iides Souz.2 Sa:1tos, s/:~: -Tei.: 74 36'43 1076 
CNPJ n2 12.455.0l0/0001~81-CEP nQ 44.88S- 1JOd 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 - Do Município • 
5 -'. .1 - .Atestar o efetivo recebi:T!e:~ito definit~vo do ct.,.el8 li2ilado; 

5.1 2 - t.;:;iica a PROM!NENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso: 

5. ~ 3 -- P~estar a toda e qualcuer inforrr:ação a i'~i~ant 1? vencedora~ por esta solicitada, 
r"!,....,....e-.::::r-:S--:-1 ;:.., r.c.;fc:.ita exerur:ão o·o Cnnir,qto· •C:::V -;_,;:,....,;,a,-'.:!.~ ...... ''-'ª ,... y V•''' - , 

~ ~ "~ ~ ':;i _,ar o pagamer1to à cor~trataoa no prazo avençado, apas a ernrega da ~~ota 
F;scai no Der>a:tarr.ento de Tesouraria, 

5.1.5 - Notifica:, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção: 

5.2 - Da Promitente Fornecedora 
5.2, 1 - Fo~r=ecer o objete desta !icitação nas espec:Lcs.ções contldas neste edita!· 

5.2.2 - -Será.e de inteira responsaDHioade d2 en-,presa: os encargos 11-abalilistas. 
orevdenc'i:'os fiscais, comercia:s oü quaisquer outros decorrentes da execução deste 
:-;cr:~:s.~o, :sentando e \1un!cipio de quaiquer responsabliidade no tocante a vinculo 
empregaticio ou obrigações previdenciárias. no caso de reclamações trabalhistas. ações 
de responsa.b:iidade civil e pe:1aL decorrentes dos fornec~:r1er·tos e de q~alquer tipo de 
demanC:a, 

5.2.4 · Deverá a empresa man~er atuai;zados os pagamentos decorrentes da contratação 
(quando oc:xrer), como sa!áíio de empregados e quaisquer outros. ficando a cargo da 
;;,esma a responsabilidade po;· quaisquer acidentes cue possam vir a ser vitimas seus 
empregados, quando em serviço] e por tudo qua1-::o às :e!s trabalhistas e :::~e';~deiiclárias 
ihe asseg'.Jram. 

5.2.5 - P·, empresa será responsável por c;ua;squer danos materiais e/ou pessoais 
ca.i.;sados ao Municipio, ou a terceiro~, provocados por seus empregados, a;nda que por 
cm:ssi':o :r:voiun'.ária. devendo ser adotadas dentro de 48 horas, as previdências 
r:ecesséria,s pa.ra o ressarcimento. 

5.2.7 ·- rv:a:iter, durante a exec:;ção do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

5.2.8 - .A.ce~ta~l nas mesmas cor~dições contratuais: os acrésc:r;-ios ou supres.sões a: 1° 
f!ze~em recessários no quantitativo estimado do obje:o desta licitação. até e iir1;te de 25~/~ 
(';in:s e c:r,c-:_; por cen!o) do va 1or contratado. 
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Estado da 82h1a 
FUNDO MUNICiPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
End.: Rua ~ronldes Soul.3 Santos, s/n -Tel.: 74 35·131076 
CN?J 1912.455.0lCi/OCi!)J-81-C::P riº lL.88~-·J•:u:r 

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 .8eg1stro de P:eços será obrigada a atonder todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deics decorrentes 
estive: prev:sta para data posterior à do seu venc:n2nto 

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

6.4 - Too2 e quaiquer entrega de material for:; c:c estabelecido neste ed tal, será 
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedcra(s) que ficará(ãoj obrigada(s) a 
substituir os materiais 1 o que fará(2,c) pro~1tamente, fican·c'o enten-crdo qJe -::>Jrrerão poí s-Ja 
conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis. 

6.5 - O objeio desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades 
Contratantes, consoante o disposto no artigo 73. inciso li, alínea "a'', da Lei Federal nº. 
8.666/93, com as alterações introduzidas oel9 l_ei Fede'ai 11 2. 8 883.94 e se,~uintes, e 
demais n.ormas pertinentes. 

CLÁUSULÂVll - DAS PENALIDADES 

7. 1 - Pele 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 c:ertame· suspensao do airnfo de 
!icitar e co-~tratar com a Administração peio prazo de C2 anos e rr0lta de 1 O'.c sob'e o vairn· 
est'mado da contratação; 

7. 1.2 - Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a A.drT'inistração pe!o prazo de 05 anos e muita de 10% 
sobre o vaio: estimado da contratação: 

7. 1.3 - Executar o contrato com :1-regular'dades passiveis de correção dura e te ~1 execucão 
e sem preiuizo ao resultado: adverléncia; . . 
7.1.4 - Executar o contrato co:n atrnso injust;f!cado, até o iim1te de 10 (dez) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual muita diária de 0,5% sobre o va!or 
a1~1alizado do contrato; 

7.1.5 - lnexecução parcial do contrato sCJspensãc do cireito de lc;11ar e :cr·t'ó':'lr CO'T a 
Adminls1ração pelo prazo de 3 anos e mJlta de 8% soore o valor corr,:suoneiente ao 
montante não adimpíido do contrato 

7 .. 1.6 .- .t"e~ecução total do c:_ontrato: suspensão do direito de licitar e contratar co71 ~ 
A.am1n1stra:;ao pelo orazo de O::i anos e multa de 10% sobre o '!alor atuaP7ado do contr~_J p·. \ 

~;2 - - -,X ,r:, , . 
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7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamen:e de execução contra'.ua! declaração 
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direilo de r:c:tar e con!Jc;iar co:.1 a 
Adminis'.:ação Pública peio prazo de 05 anos e rnul!a de 1 O % sobre o va!or atualizado do 

7.1.8 - As penalidades serão reg·1slradas no cadastro da contratada, quar.do for o caso . 

• 
CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8. 1 - Os píeços que vierem a cons~ar da .A.utorizaç;ão cc Fornec:rr1ento .:o:... i1s~run-1ento 

equ!valentei poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes. nos 
termos da legislação em vigor, coníorrne Art. 65, le!ra 'd', da Le' N'. 8.666, de 21/611993 e 
!e-;iis:açãc sJbseqüente. 

8.2 - F'ca ressalvada a poss'bil'dade de alteração cas co.0 drçces oara a concessão de 
reajustes eff, face da superven;ênc1a de normas !edero:1s ap!icáveis à espécie ou de 
aite~açâo dos preços 1 cornprovada1Tente: praticadss r:o rnercacio, com e L:i2!:dade de 
manter o equilíorro econõmico e financeiro da avença . 

8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, scli;;itar a redução dos 
preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade corn 
os par§.r:-~etrcs de pesquisa de riercado recJizocJc OL! auando as alterações conjuriturais 
pro,:ocarern a redução dos preç'.Js p1aticados no inetccdo 1iacional, se11do q; __ :e o novo 
p:eço fixado se:á valide a partir da ass;natuia da A.1J. pelas partes irteressctci?s 

8.4 - O p:·eço, quando atua\izadoJ não pcCerá se: s~perio" ao praticado no n--iercado. 

CLÁUSULA IX - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9. i - A pr:;se11te Ata de Registro C:e Preços poderá ser cance!ílda, cie r;isno óiteito psia 
Adrnin:s1'ação, quando: 

9.i .1 - .r.:.. detentora não cumprir as obrigações co~~stantes da ,t\ta; 

9. i .2 - .!\ dete:-1tora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e _ 
.C\drr!n:stração não aceitar sua jJstif1cat1va; 

9. 1.3 ~ A. detentora der causa a rescisão admir:ist~a.t>la de cor,:íato de:::oírente de reo!str.:; 
de preços) a critério da Adrnin~st:açê.c: observada 2 \ea!sJ2cão erT; vir.:io!· ... .. ~ _, ~ 

9.1 A - Em qualquer das hipóteses de inexecucão tota! ou oarciai de cor,trato decorrente 
de registro de preços! se assim for decidido Pe~a Adrr1in~Straçao, com observância das 
cl;c;r;osi-r>õoc ~coais' '-'l-' ';f ,_..._, cV~ L : 

9.1.5 - Os preços registrados se apresentarem suG~' '.Jí'2S 2JS cir·aiicadas :•o :rercado. e e 
deter:tora não acatar a revisão do::: ;-:1esrnos; 
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'i.1.3 - Por razoes ae interesse público devidamerte demonstradas e justificadas pe:2 

.Administração. 

9.2 - A comunicação do cance:amento do oreço registrado, nos casos previstos neste i1em, 
será :e:ca por correspondência com aviso de recetc::iienlo, j0rlando-se o cornpro·1ar1te a:> 
orocesso adrninistra1ivo da presente A'.a de Regis'ro de Preços. No caso de ser ignorado, 
ince(tc ou inacessivel o endereço cia detentora, a con1uricação será feita per· pu\J!icação nc1 

Diar:·-=· CJ-iic:a\ de fv~unicípio~ por 2 (d:_;as) vezes corsec:...:Lvas considerando-se car:ceiado o 
pr0ço reg•strado a partir da última publicação 

9.3 - Peia oetentora, auando. mediante so!ici'.ação por escrito, comprovar estar 
' . 

impossibilitada de cumprir as exigências desia i\ta oe Registro de Preços, ou, a ju:zo da 
Administração, quandc comprovada a ocorrênc'a de qc.Elquer das hpó\eses D'evisias no 
a~ 78 in~'sos x1·11 a XVI da t 10 ' FAr!eral r o 8 R6o''i0.1 ~·11::woc'~ r.co!~ 1 º' ~ea'w ·I ,, o" 8"'"'94 :l. : i Vi , : ,_,_,I .....,u _, ,, _,_,, ,._..._ ô 'v'o ..... r-'v1Gt - , r, ...,1 .... L ·! v. v._,! , 

9.3.~ ~ P... solicitação da detentora para cance!arr.c:-nto dos preços regis!rados deverá ser 
ícr"T'•t:'aca com antececiêricia de 30 (tri'lta) dias, tac~l:ada à Adm,nistração a aplicação das 
oenal1d2.cies previstas na Cláusula VII. caso não aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA X - DAS UNIDADES REQUISITANTES 

1 O. i - O cbleto desta Ata de Reglstro de Preços podera ser req~,sit2do ~eles -::;rg2os desta 
A.dmin<s:ração, através do Setor de Compras 

CLAUSULA XI - DAS COMUNICAÇÕES 

• 
11 ~ - A<:. •"'0.-:lUnic~ctCO~º~ entrr.::i as rJ-:irr::is r:::1l;..-..."ir';r~-,d--1..:: r~:-~r"Y> n ª"'níTn~r''1:\'T".P'~;-n 0 .'"'nn+;r. 110 ' •. ,.,, V,, J ........... ' '-' : C..\ ,._,: ._, ...... v.-...- ''"-''-'"~''--' vvll. '-' -\JV ,,..,_._ ~ ... _.::.~· -~ VVI .;....Jv-

da presenle A.ta. serão feitas sernpre por escíito. 

CLÁUSULA X!I ·DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

·i 2.1 - Os recursos orçamentários cara cobrir as futuras despesas decorrertes desta Ata 
de Registro de Preços, serão aiocados quando da emissão das ~Jotas de Empeni~o. 

CLAUSULA Xllf ·DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

13.1 - /~. ~:esente Ata de R_egistro de Preços re;er-se-á co.•fo~rne o Ed:tai dG: ·;c::ação ·~2 
modal!ci8de Pregão Presencial n ° 011/2020. 'JriJndo do processo admin,strat1vo n' 
01101 ~ /2020, do tioo MENOR PREÇO POR LOTE, ob1etivarido o REGISTRO DE 
PREÇOS 

13.2 - !nteçram 2stB. Ata~ o editai do .. ~re·0ãc Prese·--::iai r.: s p:coosta da. e:;~:~:e::.a VAGO 
VIEIRA DELFANTE DE SOUZA EIREU, ctass..ficad2 2:>~ 1 ° luga: no ce:·urne supr2. 
numerada. 
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CLÁUSULA XV- DO FORO 

14.1 - .í\s carie eiegem o foro da Comarca de fv1orro do Chapéu - BA, como único 
competente para dirimir quaísqueí ações oriundas desta A:a. 

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

Testemunh2s 

1~1)~~5\ ~, Jt~~b D 

2) r.;~ tk. l;.1'7-1f!U,t,_ 

.J 

DE MULUNGU DO MORRO.ISA 
ULUNGU DO MORRO 


