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Estado da Bahia 
Fundo l\1unicipal de Saúde de Mulungu do Morro 

1 EXERCÍCIO: 1 2020 

1 DATA 130/12/2020 

3064 

REDOK: ut<l::l' - llnl:U min. l\lll::U. HU~P. ODONT. IMPORT. ESPORTAÇÕES LTDA- ME 

1 VALOR BRUTO: R$ 6.089,00 1 

1 RETENÇÃO: R$ 0,00 1 

1 LÍQUIDO: R$ 6.089,00 1 

(~otar 1 . 

;~ 

1emento: 

Sublemento: 

Fonte de Recurso: 

1 Ç:f.1 1igo 

3390.30.00 

3390.30.10 

14 

1 Especificação e Detalhamento da Despesa 

Material de Consumo 

Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial 

Transferências do SUS 

Banco Conta nº Nome da Conta Doc.Nº 

~01 16.559-X FMS CUSTEIO SUS 551696 

~onte de recursos: 14 Transferências do SUS 
,. . 

' ; 
SIMWEli- Servicos ae Informática LtcB. (71)2101-3600 - www.simweb.srv.bt 

1 
J 

Valor 

R$ 6.089,00 

' ,,-. 
·'· 

! 



,· Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Processo Pagamento N° 
f------------

Nota de Ernpc h ~o· 

Nota de Liqc.. l e .: r\F 

Unidade: 

Função: 

Subfunção: 

Programa: 

3064 2020 

4 /2020 

02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10 Saúde 

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: 

Endereço: 

OKEY - MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORT. ESPORTAÇÕES 
LTDA- ME 

CPFICNPJ: J.1.311.773/000l J~: 

Cidade: 
-·------ ~- --- -

HISTÓRICO 

Licitação Lei nº 8.666/93 

Modalidade: 

Pregão Presencial para 

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. 

NF 041318 

BASE DE CÁLCULO 

BRLJTO: R$ 6.089,00 

RETENÇÃO: RS 0,00 

LÍQUIDO: R' 3.089,00 
1 ------ -- - ----- - ·- - --------- -- -- --- - - - - ·------

p agL..e-se 
A quantia de R$ 6089,00 C/C 16.559-X FMS CUSTEIO SUS 
Seis Mil e Oitenta e Nove Reais Contábil 1.11.1.1.19.10.00.33 1 / ' 

Nº Cheque: 551696 / 

EM: 30/12/2020 EM: , 30/12/2020 
~ ·~- / (/ l _:, ) .... / ,_,; 

Fredson Cosme Andrade de Souza Rona~le~ Pereira 
Prefeito ure1ro 

869.106.985-68 639.699.555-72 

Recebi da Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro no Estado da Bahia a quantia supra de R$ 6089,00 ( Seis Mil e 
Oitenta e Nove 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 Cl.JSTEIO SliS 551696 

ORDEM PAcjAMENTO: ------- ---·--- --- ---
t.;;i,"'-'t~-- r Cc r " 

NOME: ,.._;.,_._..;;.i..uv L1·1. _,_; __ 

SIMWEB- Serviços de Informática Ltda. (71)2101-3600 -www.simweb.ssv.br 
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Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de lVlulungu do l\1orro 

Nota de Liquidação Nº 2330 2020 Empenho Nº 1481 2020 

Unidade: 

~uricao 

At1v1dadc ProJCto 

For.te de Recurso: 

ORDINÁRIO 

02.11.02 

10 

122 

0050 

2158 

3390.30.00 

3390.30.10 

14 

Tipo de Crédito: Extraordinários 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Saúde 

Administração Geral 

MULUNGU DO MORRO SAUDÁVEL 

Enfrentamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 

Material de Consumo 

Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial 

Transferências do SUS 

Credor: OKEY - MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORT. ESPORTAÇÕES 
LTDA- ME 

Licitação lei nº 8.666/93 

Endereço: 

CFF CNPJ: 11.311.773/0001-05 

JACOBINA - BA 

Agência: 

HISTORICO 

Doe: 

Modalidade: 

Pregão Presencial para Registro de 
Preço 

Processo n°: PPRP011-2020 

Conta 

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de material(is} hospitalar(es) para auxiliar no combate e 
disserninaçào do novo corona vírus neste Município, conforme relação anexa e PPRP011-2020. 

NF 041318 

VALOR LIQUIDADO 

RETENÇÃO: RS 

'._ÍQU!OO: RS 

R$ 6.089,00 

R$ 0,00 

R$ 6.089,00 

Seis Mil n Oitente e Nove Reais 

:)eua"o Jue 01'.:>1 rnater ah1s1 fo1(ram1 
''''~d-;,(l,J,-,, ., re~;.c,tradulSI no livro próprio 
::·,; ...;ue e.:,;'. ser, :,;~1.s l fo.(rarn) prestado(s) 

EM: 

~ilva Magalhaes 
ServiCo~ 

047.290.015-32 

14/12/2020 

RETENÇÕES 

Declaro que a despesa relativo a 
nota de empenho supra está l1qu1dri.da 
podendo efetuar o pagarnento 

EM: 14/12/2020 

Rosanl Araujo Barbosa de Souza 

Servidor 

003.487.205-13 

1 



·1 

1 

Nota de Empenho Nº 

Modalidade do Empenho: 

Unidade: 

Funçao: 

Subfunçào: 

Programa: 

At1v1dade / Projeto: 

Elernerto 

Subelemento: 

Fonte de Kccurso: 

Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

1481 

ORDINÁRIO 

02.11.02 

10 

122 

0050 

2158 

3390.30.00 

3390.30.10 

14 

2020 

Tipo de Crédito: Extraordinários 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Saúde 

Administração Geral 

MULUNGU DO MORRO SAUDÁVEL 

Enfrentamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 

Material de Consumo 

Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial 

Transferências do SUS 

Saldo Anterior da Dotação Valor do Empenho Saldo Atual da Dotação 

230.367,74 6.089,00 224.278,74 

Credor OKEY - MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORT. ESPORTAÇÕES 
LTDA- ME 

licitação Lei nº 8.666/93 

Endereço· Modalidade: 

CPc•CNPJ: 11.311. 773/ 0001-05 Doe: 
Pregão Presencial para Registro de Preço 

JA----··---- Processo nº: 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, conforme relação anexa e PPRP011 ·2020. 

Despesa vinculada a: Transferências do SUS 

VALOR EMPENHADO 

R$ 6.089,00 

Seis Mil e Oitenta e Nove Reais 

;\L.tor1zo o empenho da 
.jesp0sa suora mencionada 

EM: 11/12/2020 

Fredson Cosme Andrade de Souza 

869.106.985-68 

Prefeito 

SJMVVEB · Sr•ri,..1cos de Informática Ltda, (71)2101-3600 - www.simweb.srv.br 

Declaro que a importância supra 
foi deduzida do crédito próprio 

""' EM: 11/ 12/ 2020 

los~ 
Servidor 

031.541.975-08 



30/12/2020 
169601696 

BANCO DO BRASIL 
SEGUNDA VIA 

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 

11:43:28 
0003 

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 

CLIENTE: BA ~,~_2205 FMS CUSTEIO SUS 
AGENCIA: 1696-9 CONTA: 16.559-X 

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

30/12/2020 
550.070.000.052.906 

6.089,00 

CLIENTE: OKEY-MED 
AGENCIA: 0070-1 
NR. DOCUMENTO 

DISTRIB. MEDIC 
CONTA: 52.906-0 

551.696.000.016.559 

NR.AUTENTICACAO B.B36.EE2.59A.762.B55 

Transação efetuada com sucesso por: JD844761 ALDA MENDES SANTOS. 

...... 
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,.,--·:<:"-'(. 

--·· ! a ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Mulungu do Morre 
Secretaria de Administração e Fazenda 

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

>------- ------------------------ --- ---------------
ORDEM DE COMPRAS E SERv:ços 

FORNECEDOR: IOKEY MED DIST. DE MED. HOSP. ODONT~MPORc_(y~xP-0-~R-.~E~IR~E~L-l ___ l~P-PRF ]' 1 'C' [. 

FAVORECIDO: ISecretaria de SaUde ·~czE;-.'.5?C C':· 

>-C_o_d_.+-__________ P_ro_d_u_t_o~(:s~;l~/_S_e_rv_i~c'o~(s~l ________ -____ --+! __ U_n~d~~(f--=otcJ_" ;_e •e ". 
2 Almotolias plásticas de cor transparente. 250ml 1 Und. 
4 OX!METRO, de dedo, portatil. tela !cd, visor dual colar. alimentacao a-;-1-,-~-a-c-o-+---U-n_d __ -->---5-·----i-:1.~~-

------- ~------ --
5 Papel lençol rolo 50x 70cm Und. 

C---c--+=,-..C~-~-c--~-=--c-----,--c----c~--~-~-,---- --------+~-~-c---+-c-c -+-- -;-_ -- --- ---
6 Seringa descartavel 5ml~ em ptas!ico. atoxico. apirogenico_ integro. '-::_:::'r~:·en Und 4 :::·"; 

7 Seringa descartavel 10ml; em plastico. atoxico. apirogen1co :ntegro céll"SP'lre Und 3 sn (- -
!--- -

------------ -------------- -- -c:r----_-_-_::_-::_I_! ---
!---+----------- --------- --------- ------·· 

- -----+----------
! ' 

>---+----------------------------- - - - - ~------+-==-------~--_----=---- ::_ 1

1 

1 
-~ . --1----

>---+-------------------------------+------+-- --+-·----- ~---

j_ __ 

!--~----------------------------- ___ . _______ _i__ ---

' '.i 

Atesto que os produtos descritos acima foram entregues conforme o s-~-1fc:tad~~r 
Em caso de desconformidade usar o campo anotações. __ -------1 
DATA: _______ ,20__ 

1 
(NOME POR EXTENSO) ---i 

Anotações: 1 

Campo ,j•':s' .:i 

~--------------------------·----- ----

. "\ 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTROLADOR/A 00 MUNICÍPIO 

Unidade Solicitante -- -- Secretaria de saude 

!OKEY MED DIST. OE MED. 
Credor i Fornecedor: IHOSP. OOONT. IMPO~R_.~E~~--

Conta Bancária·_ 

CNPJ f CPF 

Endereço: __________ _ 

Valor Estimado {R$) __ _ 6.089,00 

Objeto: 

Aquisição de materiais para enfrentamento de panden.ia do COVID-19, conforr .. 2 ,.1 .,a. 
presencial 01112020. 

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

Licitação: c.e1 M.6ê6 03 - alterada oela Lei S.Ei48·9M 

1~--; 

L___J Dispensa de Licitaçi'lo 

i __.._J lne:- l(j. !c':Í 

~ co~1corrênda c==:J Concurs(, 

Dotação Orçamentária 

>---------·- -----~---- -------

Fonte de Recursos 

l _____ j PAS-PAC5 ~ Rec;,rsos do TesoL:r:i 

; FU\DE::.B 

L....J FNDE-Crecne 

~PAJ-PSF 

~ PAS-Sa":oe B~,-;,, 

1 i FNr,f' -f"',\AT 

c=i FNDF-PDDF [ ___ j PAS-F1xo 

[ \ FN~i-Sdutie Recufsos PrüPrio;; 
[ --- il ECO 

---·--i-
SOLiCITO 1 

Solicitante 

a ritos 
de*Udc 

i• 1 

1 4 ·--. 
! ça:; 

MARCOS MIRANDA SOUZA 
SEC. DE Allll GEAAl E F-cA$ 

DECRETO Nº 140/2020 

-----, 
' 

1 

1 ! 
L__I 

' 1 

L_j 
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OKWV-M•D DtST. M•O. HOSP. ODONT. 

1Mpotn'AS9W! • •XpP1!TAS9I! LTRA-MW 

',,., ''·"' :••MTr>l I)'> ,.,.,.,n. •••« """""" •• ""V•••-""'"""<""' """'""" •• 119Si9MI ,.,.,..,, ..... , ... ,..,.,._/f,...- ,,.., ,,,~,_..,., 
,, ..... ,,_,.,,~ ....... ,,,.,..,. ,,_,.,..,.._,., ___ ,_..,,.,.,.,....... 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de mercadoria 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

084.776.323 

DESTINATÁRIO 1 REMETENTE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO 

NôMEIRAZAOSõt~ FUNDO MUN. OE SAUDE MULUNGU bõ-MORROI 
FUNDO MUN. DE SAUDE MULUNGU DO MORRO 8575 
ENDEREÇO 

RUA ERONIDES SOUZA SANTOS 

FATURA 

1 BAIRRO iiiiSTRTTO 
Nº 5~ CENTRO 

DANFE 
DocumBOto Auxoh&r dB NotB 

Fiscal Eletrônica 

N' 000.041.318 

111111111111111111111111111 
SÉRIE 001 

CNPJ 

11.311.773/0001-05 

r710-Entrada 
L..!.11-Saída 

Folhas: 01101 

CNPJ ICPF MUNIC PIO 

CONTROLE DO FISCO 

CHAVE DE ACESSO DA NFe PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW FAZENDA.GOV.BR 

2920 121131177300 0105 5500 1000 041318111170 6135 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

129201021931657 1111212020 17:06 

12.465.01010001-81 MULUNGU DO MORRO 1 
Cc 

BA 
OATA OA EMISSÃO 
11/1212020 

'ATA DA SAIOA 
1111212020 

1 

CEP 1-FÕNEiFAX 1 
44885-000 (74)3643·1076 

1NScR1ÇAO ESTADUAL 

ISENTO 

HORA DA SAIDA 

l 1041318]: (P1J 1111212020 6.089,00 P3Qãinento em Carteira [AVifta 1 

CÁLCULO DO IMPOSTO 
, BABE DE CALCULO õo ICMB ~rVAi.oR uv ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇAO 0,001 VALOR 00 ICMS SUBSTITUIÇAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

1.8011,30 324,111 0,00 6.089,00 

1 VALOR DO FRETE oi VALOR DO SEGURO )J DESCONTO VALOR DO REPASSE DE ICMS 1 OU, "~S ..,._..,r .. SAS ACESSuRIAS li VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 

º·º o.o 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 6.089,00 

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 

RAZAO SOCIAL Telefone FRETE POR CONTA [2] 1 coDIGO ANTT 
1 - Emitente 2 - Oestlnatirlo 1 

1 PLACA DO VEICULO '" CNPJ 1 CPF ·-
M...,,.lvorlU C• '"º" ' 

OllANTIDADf: l I ESP~CIE l MARCA 1 NUMERAÇAO l PESO BRUTO 1 PESO L QUIDO 
33 Calxa(s) 69 68,765 

DADOS DOS PRODUTOS 1 SERv1r.os 
COO. PRO pESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 1 SERVIÇOS Lol" V"l1dade NCM.'SH "' cm Unid Quantidade PMC Valor Unitllno %0a"conto VAior Total BC ICMS VllCMS alor lf'I '?~. ~' 
000958 + LMOTOLIA 250ML CLARA BICO RETO J.PROLAB 8831 151041202 39269040 020 5102 UNO 10< 9,6 5,26 526,00 309,41 55,6 18 
004147+ LENCOL HOSPITALAR 70X50M SF PAPEIS 48189090 020 5102 UNO 10C 18,2 9,94 994.00 584,71 105,2 18 
012994 + OXIMETRO DE PULSO MULTILASEI ~02008001 90181980 020 5102 UNO 5 422,3 309,8 1549,0C 911,18 164,01 18 

000715+ SERINGA DESC. 5ML LUER SLIP CX/500 SR ~271M4 151081202 90183119 060 5403 UNO 400( 0,4 0,30 1200,0C º·ºº 0.00 18 
001071 + SERINGA DESC.10ML LUER SLIP CX/250 SR 1525M4 301041202 90183119 060 5403 UNO 350( 0.9 0,52 1820,0C º·ºº º·ºº 18 
INFORMAÇÔFS r.nMPLEMENTARES 
BC REDUZIDA ACORDO COM DEC Ne77992000 PROCES NUM 613920189 DADOS BANC. I BANCO DO BRASL -AG: 0070-1 CC.: 52906-01 RESERVADO AO FISCO 

CAIXA ECONOMICA AG:3792 OP:003 CIC:234-8 

Pd nº 0061565/01 

000175-FABIANO VERAS MARQUEJll 1111111111111111111 -

lmpreuo por "OS-NFe Verslo: 1l1120a- - www.dlglfalslstemas.com.br- Modelo P2 

[COVID-19) 
A <í j:i._ 

'·t 
'-, 'c-'--L...1- .. 'J f\.. :<- (.e_{. 



Estado da Bahia 

Prefeitura Municipal de Mulungu do J\llorro 
c-,P.J: 16.-t-15.8"".'6/0001-81- Rua -- Fronicles Souza Santos, 55- :\1ul1111gu do \Jorro- Bahia 

! L·l.. !- -i) .36-l.J-IU-h Fa\: C"-4) 36-tJ-1230 e-n1ail: pn:fl'ilura.n1ulungudu111urro '! hot111ail.co111 

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



28/09/2020 

9 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 DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS 
IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI 

CNPJ: 11.311.773/0001..05 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos 
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins 
de certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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 sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 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 nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 08;03;18 do dia 28/09/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 27/03/2021. 
Código de controle da certidão: 6F3E.A753.D1A5.C879 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



27/11/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

~l~I _ 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS-CRF 

Inscrição: 11.311. 773/0001-05 

Razão Social: OKEY MED DISTRIB DE MEDIC HOSPIT E ODONT IMPORT E EXPOR 

Endereço: ROD BR-101 SN KM 510 I JACANA I ITABUNA I BA / 45608-750 

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 identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Service - 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:21/11/2020 a 20/12/2020 

Certificação Número: 2020112102121140978772 

Informação obtida em 27/11/2020 07:29:57 

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pagesllistaEmpregadores.jsf 1/1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 
ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 11.311.773/0001-05 
Certidão nº: 30533574/2020 
Expedição: 17/11/2020, às 08:23:18 
Validade: 15/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 
ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS}, 
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.311.773/0001-05, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relacão 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas natcrais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a reco~himentos determinados em le~; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



GOVERNO DOESTADO DA BAHIA Emissão: OS. 12 '2020 09:59 

SECRETARIA DA FAZENDA 

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

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

Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão Nº: 20203690290 

RAZÃO SOCIAL 

OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEl'iTOS HOSPITALARES ODOI'iTOLOGJCOS 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 

084.776.323 11.311.773/0001-05 

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima 
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à 

presente certidão Positiva o efeito de Negativa: 

217445.0011 18-7 

232417.3003 16-5 

232417.3004 16-1 

600000.2163 17-1 

850000.8415 19-1 

850000.9045 19-3 

lnicial!DEFESA 

lnicial/P ARCELAMENTO 

lnicial/P ARCELAMENTO 

Iniciai; PARCELAMENTO 

IniciaLPARCELAMENTO 

lniciaVPARCELAMENTO 

Processo(s) Administrath·o(s) Fiscal(is): IC"'.\fS 

232417.3002/16-9 Dív AtiYi1NSC J\A D ATIVA 

232417.3004/16-1 2a Jnst PARCELAMENTO 

232417.3006/16-4 la lnst PARCELAMENTO 

600000.2164117-8 Inicial PARCELAMENTO 

850000.8921119-4 Inicial 'PA.RCELAMENTO 

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados. 

Emitida em 08/12/2020, conforme Portaria nº 918/99. sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

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

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministérío da Fazenda. 

PAG - 1 <lc 1 RelCert1daoEspecial.rpt 



03/11/2020 https://serv1cos.cloud.el.com.br/ba-itabuna-pm/serv1ces/certidao_1ripressao.php?tc=e&cd=JEFEEEHLLFFHFF&tpc=GE&tpccert=c&tcd 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 
FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Número da Certidão 
2013578 

Código Geral 
1158606 

Nome/Razão Social 
Código OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 

ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI 
C.N.P.J 

1 11311773000105 

JACANA 

lnsc. Est. 
1 

C.P.F 

Endereço 
RODOVIA BR-101, Nº: S/N -

ITABUNA 

1 

R.G 

BA 

~ Prefeitura Municipal de ltabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal nº 2.173 de 
01/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA D~BITO 
pertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraida a presente certidão, cuja validade e de 90 
Noventa) dias contados a oartir da data de sua emissão. 

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que 
posteriormente venham a ser apurados. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de ltabuna na 
Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br/ 

Emitida em 03/1112020 

Validade 90 dias 

Chave de Validação: 20202013578 

Av. Princesa Isabel, Nº 678 
São Caetano 
CEP: 45.607 .001 - ltabuna-Bahia 

https:f/servicos.cloud.el.com.br/ba-itabuna-pmtservices/certidao_impressao.php?tc=e&cd:JEFEEEHLLFFHFF&tpc=GE&tpccert=c&tcd=NNBGE 

o 

~ 
<( 

' o 

Autenticação Digital Código: 31650311205168450565-1 
Data: 03111/2020 08:27:29 
ValwTotal do Ato: RS 4,56 
Selo Digjtal Tipo Nonnal C: AKQ03309~ROD; 

Cartório Azevêdo Bastos 
Av. Prnldenl• Epil6<:k> Peu.oa -1145 
Baim> dl>5 Es __ João Pessoa - PB 

(13) l244-5404 - c.noflo@aznedobasios.no1.br 
https'l/au11edob<ostos.not.br 
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0311212020 004616669 
' 1 PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL 

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

CERTIDAO Nº: 004616669 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http:/lesaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 03112/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E 
EXPORTAÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 11.311.77310001-05, estabelecida na Rodovia BR 101 KM 510 
S/N, JACANA, CEP: 45608-750, ltabuna - 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. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. 

004616669 
PEDIDO Nº: 1111111111111~ Ili mi 1111111111111 ~ 11111 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 ! Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida 
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e nonnas vigentes 3

• 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba. foi 
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
https:l/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OKEY MED. DIST. DE MEDICAMENTOS HOSP. 
E ODONT. LTDA MF tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OKEY 
MED. DIST. DE MEDICAMENTOS HOSP. E ODONT. LTDA MF a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/11/2020 08:38:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 10º e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digita! do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OKEY MED. DIST. DE MEDICAMENTOS HOSP. E ODONT. LTDA MF ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httRs:f/autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital .. 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

1Código de Autenticação Digital: 31650311205168450565-1 
ilegislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002 Medida Provisória nº 2200/2001. Lei Federal nº 13.105/2015. Lei Estadual nc 
8.721/2008. Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b57e28b7186503f0ef90817241 a71671 e81c12e0cc5b8038a 1f5ef0883a 7fec2b3cc7 ad7ce8e0167807 4070329ad494e6b 
299ad862b6f12cb57679f0538eca514 

p~;denci.;! d.;i Repub;..:a 
(~1~ Civil 

ME'did1 Provioórie N' 2 200-2 
de 24de a9~to de 2001. 

ICP 
Brasil 

? 
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Estado da Bah;a 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 

End.: Rua Eronides Souza Santos, s/n-TeL: 74 3643 1076 
CNPJ nQ !2.465.010/0001-81-CEP nQ 44.885-000 

()(.ºESSO _i\DMINISTRA TI\/O 

Nº. 011009/2020 

• i 

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

~1 

l 
1 
í 

1 

! 

para luiuras e eventuais aquisições de mcdican1en1os, materiaís l' 

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

Mulungu do l\1orroíBA. 

DATA DE ABERTURA: 25 DE SETEMBRO Dl: 2020. 

ÀS 15:00 HORAS 

~ 
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Estado da Bahia 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 

End.: Rua Eronides 5-0uza Santos, s/n -Tel.: 74 3643 1076 
CNPJ ne 12.465.010/0001-81-CEP no 44.885-000 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2• 37112020. 
Pregão Presencial Para Registro de Preços n'. 01112020 

Processo Administrativo n' 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, sln, 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 
óe FUNSAUDE - MULUNGU DO MORRO e a empresa OKEY MED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS HOPITALARES ODNTOLóGICOS IMPORTAÇÕES E 
EXPORTAÇÕES EIRELI, CNPJ n'. 11.311.773/0001-05, estabelecida na Rod BR-101, s/n, 
Km 510, Jacana, ltabuna/BA, neste ato representada pela Sra. Ludmila Sepulveda Ribeiro, 
inscrito(a) no CPF sob o nº 012.666.705-56, doravante denominada PROMITENTE 
FORNECEDORA, nos termos do art. ~5 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 10.520/2002 e demais normas 
legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020, do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, sob a forma de compras parceladas, por preços unitários, objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a 
presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei nº 8.666/93, suas 
alterações posteriores e as condições seguintes: 

CLÁUSULA 1-DO OBJETO E DO VALOR 

i .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 05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO EM SAUDE 
! ' j Item ' Descrição 

'j 1 Almotolias piásticas 
transoarente, 250ml 

de cor 

' Cilindro em aço de 40 litros ou 8,0 m• 

Und. Qtde. 

Und. 200 

Marca i Valor 
Unitário 

Jprolab 5,26 

Valor 
Total 

1.052,00 

1 1 para oxigênio medicinal. Acompanha 1 

'
! 2 válvula padrão CGA. Pintura na cor U d 
; padrão segundo normas .

1 

n · 

,

1 regulamentadoras dos gases.Cilindro. 

4 1 Romed 4.394,80 

l 

1 
17.579,201 

" 

3 

4 

VAZIO. 1 

1 

Estetoscópio, kit constituído por o\ivas, 
tubo y e ângulo, utilizado em 
procedimentos de aferição de pressão 
arterial. 
OXIMETRO, de dedo, portatil, tela lcd, 
visor dual calor, alimentacao a pilha, 

Und. 12 

Und. 5 

' 
' 

Premium 65,55 786,60 
1, 

1 

G-Tech J 309,80 j 1 549.00 1 

JOAO 
MARINl-<O 
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Estado da Bahia 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
End.: Rua Eronides Souza Santos, s/n - Tei.: 74 3643 1076 
CNPJ n• 12.465.010/0001-81- CEP n2 44.885-000 

'com capacidade para indicar no 
1 minimo os seguintes parametros: 1 

SP02 e freouencia de oulso. 1 

Papel lençol rolo 50x 70cm ! 

Und. i 400 
' 

Seringa descartave! 5ml; em plastico, 
atoxico, apirogenico, integro, 

I transparente, sem agulha; 
rigidez resistencia · apresentando e 

1 
mecanica na sua utilizacao; corpo com 
graduacao cada 1ml, serigrafia a 

1 

resistente, nitida e indelevel; embolo 1 ! 10.00 
1 

1 com anel de vedacao de borracha na i Und. o 
ponta; bico luer slip; esteril; 1 1

1 

siliconizada com deslizamento suave e ·1 , 

uniforme, com capacidade de 05ml; i 
embalado individualmente em material 

1

. 1 

que promova barre'1ra microbiana de 1 

abertura e transferencia asseotica. i 1 

1 Seringa descartavel 1 Oml; em 1 [ 

1 plastico, atoxico, apirogenico, integro, i i 
'transparente, sem agulha; 1 I 
apresentando rigidez e resistencia • 1 

mecanica na sua utilizacao; corpo com 1 ! 

l
i graduacao a cada 1 mi, serigrafia 

7 
resistente, nitida e indelevel; embolo 1 U d 

6 000 com anel de vedacao de borracha na , n · · 
i ponta; bico luer slip; esteril; 1 

' siliconizada com deslizamento suave e ·1' l , uniforme, com capacidade de 10m!; 

i 

SF 
9,94 

Paoeis 

1 

Saldanha 
Rodr1gue 1 0,30 

' 

1 
1 

í 

1 

1 
! 

! 
i 

1 
1 
i 

3.976.00 1 

1 
1 
1 
1 

1 

3.000,00 1 

3.120,00 

1

1 

1 embalado individualmente em material 1 

i que promova barreira microbiana de j 
abertura e transferencia asseotica. i 1 

~~-1-====:c:=-::..c..=.c=.=c=..c.;==c.=:~c=o.=;..~-1-~~+--~--<~~~--<f--~~-+-~~~~ 

Seringa descartavel 20ml; em 1 

plastico, atoxico, apirogenico, integro, ; 
transparente, sem agulha; 1 

8 

1 

9 

, apresentando rigidez e resistencia i 
: mecanica na sua utilizacao; corpo com i 
1 graduacao a cada 1 mi, serigrafia 1 

1 resistente, nítida e indelevel; embolo Und •i 2 000 1 com anel de vedacao de borracha na · · 
1 ponta; bico luer slip; esteril; 1 
I siliconizada com des1izamento suave e. 1 

1 uniforme, com capacidade de 20ml; j j 
J embalado irn:lividualmente em material, 
I que promova barreira microbiana de li i 
i abertura e transferencia asseotica. l 
1 Termomêtro infravermelho: Visor LCD. i 
· Capacidade para medir temperaturas i 
de 32,0ºC a 43,0ºC (90,0ºF a 109,4ºF} Und. li 

1 O 
do coroo humano. Precisão +/- 0,2ºC. 

1 
1 

i 
1 

Saldanha 1 

Rod~igue 1 

1 

Multi laser 

0,78 

565,01 

1.560,00 1 
. 

5.650, 10 1 

i 

JOAD 
VâOIH-JA 
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Estado da Bahia 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
End.: Rua Eronides Souza Santos, s/n -Tel.: 74 3643 1076 
CNPJ n• 12.465.010/0001-81-CEP n• 44.885-000 

1 

TENSIOMETRO, adulto, tipo aneroide, i 
1 com: - Esíigmomanometro aneroide - i 
j Bracadeira em tecido resistente em i 

1 

material sintetico, lavavel, tamanho ! 
adulto - Fecho em velcro - Manometro 1 

' aneroide com visor graduado O a 300 
mm/Hg, preciso e de facil leitura -
Valvula de metal permitindo a retencao 
e o esvaziamento de ar - Bolsa de ar, 
pera e tubos conectores em borracha 
sem emendas - Valvula de metal, 
permitindo a retencao e o i 
esvaziamento de ar - Suporte para 1 

encaixe seguro do manometro - Com 
, selo do INMETRO - Copia do registro 
inaANVISA. 

: 
i 

Und. I 

1 

1 

i 

15 Premi um 115, 14 1.727,10 

1 

i 1 

l V. Total: 40.000,00 

'.2 -· O preço estimado correspondente ao objeto contratual são os constantes da 
Proposta de Preços da Promitente Fornecedora, aceita na licitação acima referida, cujas 
p!arilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados 
pelos representantes das partes contratantes, ou seja: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 
referente ao lote 05. 

1.3 - As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser 
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima 
identifcada, mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da 
NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na 
presente Ata e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de 
acordo com as necessidades do Município, respeitadas as quantidades mínimas de carga 
para transporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito . 

CLÁUSULA li - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2. í - A presente Ata de Regislro de Preços terá validade de 03 (três) meses, contado a 
partir da-assinatura da Ata de ~egístro de Preços, podendo ser prorrogado de acordo com 
a previsão legal. 1 

. 1 

1 

2.2 - Nos termos do art. 15, §4º da Lei Federal nº 8.666/93, aiterada pela Lei Federal nº 
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Mulungu do Morro não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os 
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. [ 

1 

2.3 - Em cada aquisição decofrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as 
cláusulas e condições constant~s do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços 
rº Q11i2020, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, 
independente de transcrição, p9r ser de pleno conhecimento das partes. 

1 
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Estado da Ba~ia 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUlUNGU 00 MORRO 
End.: Rua Eronides Soyza Santos, s/n-Tel.: 74 36431076 
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i 

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

í 
a~ Rec:.isar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias 
corridos, após o prazo preestabelecido neste Edital; 
01 inc:orrer em atraso decorrente de defasagem da entrega da qualquer item adjudicado, ' ' 

em relação ao cronograma enii vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao 
recebimento do produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do prazo global; 
c) falir ou dissolver-se; ou 
d) transferir, no iodo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato. 

CLÁUSULA Ili - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

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

1 

3.2 • Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria competente, a nota fiscal 
e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser 
e"l:tida em nome do Município de Mulungu do Morro. 

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: f 

3.3.1 - prova de regularidade[ com a Previdência Social (CND - Certidão Negativa de 
Débiio, 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 tjo Trabalho - TST. 

i 
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 
simc;itaneamente 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. 

1 

1 

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. : 

' 
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3.7 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, 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 
' 

· ' - O prazo de entrega dos produtos será de no máximo de 02 (duas) horas, após o 
recebimento da ordem de fornecimento expedida pela Secretaria competente. 

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

1 

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

' 
4.3 - Caso o objeto não esteja ôe acordo com as especificações exigidas, a Secretaria não 
o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à 
autoridade superior, sob pena d.e responsabilidade. 

' 
1 

4.4 - A Secretaria terá o prazb 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 er:tregue 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 dp 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 aio 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. 

' 
1 

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· 
1 . ' 

5.1.3 - Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, 
necessária à perfeita execução do Contrato; 
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5.1.4 - Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota 
Fiscal no Departamento de Tesouraria; 

5.1 .5 - Notificar, por escrito à crntratada da aplicação, de qualquer sanção; 
1 

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 vínculo 
empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações 
de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos fornecimentos e de qualquer tipo de 
demanda. j 

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

5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação 
{quando ocorrer). como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da 
mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus 
empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias 
lhe asseguram. · 

i 
5.2.5 - A empresa será respansável 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. 
1 

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 Vl - 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 deles decorrentes 
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
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1 
1 

6.3 - Toda aauisição deverá skr efetuada mediante solicítação da unidade requisitante, a 
qual deverá ser feita através de Nota de Empenho. 

1 

6.4 - Toda e qualquer entr~a de material fora do estabelecido neste edital, será 
imediatamente notílicada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ticará(ão) obrígada(s) a 
substituir os materíais, o que fará(ão) prontamente, ficando entendido que correrão por sua 
conta e risco tais substituições,!sendo aplicadas também às sanções cabíveis. 

1 

65 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades 
Con!ratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso li, alínea "a", da Lei Federal n2• 

8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n•. 8.883/94 e seguintes, e 
demais normas pertinentes. 1 

! 

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES 
1 

1 

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: : 

' i 
7.1.1 - Deixar de apresentar a!documentação exigida no certame: suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Adminiptração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; i 

i 
7.1.2 - Deixar de manter a pfoposta (recusa mjusttticada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% 

1 

sobre o valor estimado da contratação; 

7.1.3 - Executar o contrato cor(l irregularidades, passíveis de correção durante a execução 
e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

1 

: 
7.1.4 - Executar o contrato coip atraso injustificado, até o limite de 1 O (dez) dias, após os 
quais será considerado como iínexecução contratual: multa díária de 0,5% sobre o valor 
atualizado do cor.trato; ! 

1 

7.1.5 - lnexecução parcial do k:I ontrato: 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; 

1 

7.1 .6 - lnexecução lotai do cpntrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de i 0% sobre o valor atualizado do contrato· 

1 , 

7.1.? ~ Causar prejuízo materi~I resultante diretamente de execução contratual: declaração 
de 1nidone1dade cumulada com a suspensão do direito de lic'tar e contratar com a 
Admirnstração Pública pelo pra'zo de 05 anos e multa de 1 O % sobre o valor atualizado do 
contrato. ; 

i 

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

1 

1 
1 

i 
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CLÁUSULA Vlil- 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 21/6/1993 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. 

83 .. A. Administração Municipal poderá, na vigência do reg:stro, solicitar a redução dos 
veços 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 pela 
Administração, quando: 

9.1. í - 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 
:Jiário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o 
preço registrado a partir da última publicação. 
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9 3 - Pela de:entora, 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 nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 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 desia 
• Administração, através do Setor de Compras. 

CLAUSULA XI - DAS COMUNICAÇÕES 

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

CLÁUSULA XII- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

12.1 - Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata 
de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho . 

CLAUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

13.1 - A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 01112020, oriundo do processo administrativo nº 
01101112020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS. 

13.2 - Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial e a proposta da empresa OKEV 
MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOPITALARES ODNTOLÓGICOS 
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI, 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, 
aiterada pela Lei Federal nº 8.883/94, 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, corno único 
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. 
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E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de 
duas testemunhas abaixo. 

FUNDO MUNICIPA SAÚDE DE MULUNGU DO MORROIBA 
FUNSAUDE - MULUNGU DO MORRO 

Rep. Sra. Aida Mendes Santos 
JOAO MARINHO GALVAO BISNETO: 2-~..=.=~º.~:~~•HFf•·.~---...,,7-·"'~"-:><o~ 

64704122549 ~;;:.:--::::.-
--~..-u 

OKEV MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOPITALARES ODNTOLOGICOS 
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI 

Rep. Sra. Ludmila Sepulveda Ribeiro 
PROMITENTE FORNECEDORA 

Testemunhas: 

1\2~c~àe ~· ~~\.n~ 
2) $1~ I,}.'::. Ev,..~olilt.., 


