
1 
1 

l ,, 

f 

Estado da Bahia 
Fnnc!o l\1unicipal de Saúde de Mulungu do Morro 

'1 

EXERC(CIO: 2020 

1ATA 30/12/2020 

. -- -·· ·--- - .. 

1 

, 
' ' 

L_ 

REDOR: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 

1 VALOR BRUTO: R$ 267,00 1 

1 RETENÇÃO: R$ 0,00 1 

J--------' 1 LÍQUIDO: R$ 267,00 1 

'-l1vidade / Projeto: 
~ 

Elemento: 

2158 

3390.30.00 

Enfrentamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 

Material de Consumo 

Sublemento: 

Ponte àe Recurso: 

Banco Conta nº 

eo1 16.559-X 

3390.30.10 

14 

Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial 

Transferências do SUS 

Nome da Conta Doe. Nº 

FMS CUSTEIO SUS 551696 

ante 'lE :ci_:rsos: 14 Transferências do SUS 

"·-· . ·- --· - . . ----· 

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

Valor 

R$ 267,00 

'1 

·. 



Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Processo Pagamento Nº 

Nota de Empenho: Nº: 

Nota de Liquidação Nº: 

Unidade: 

Função: 

Subfunção: 

Programa: 

1483/2020 

2332/2020 

02.11.02 

10 

122 

3066 I 2020 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Saúde 

Administração Geral 

MULUNGU DO MORRO SAUDÁVEL 

Atividade/ Projeto: 

0050 

USB Enfrentamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 

Elen1en:o: 

Subeler:e~to; 

Fonte de Recurso: 14 Transferências do SUS 

Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 

Endereço: Avenida Adolfo Moitinho 224 - Centro 

CPF/CNPJ: 17.406.286/0001-02 Doe: 

Cidade: Irece - BA 

HISTÓRICO 

Licitação Lei n° 8.666/93 

Modalidade: 

Pregão Presencial para 
Registro de Preço 

Processo n°: PPRPOll-2020 

·- ------, 

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de medicamentos para auxiliar no combate e disseminação do 
novo carona vírus neste Município. PPRP011-20 

NF 18200 

BASE DE C ,, -. .J,_ 

BRUTO: R$ 267 ,00 

RETENÇÃO: R$ 0,00 

LÍQUIDO: R$ 267 ,00 

Pague-se: 
A quantia de R$ 267,00 
Duzentos e Sessenta e Sete Reais 

EM: 30/12/2020 

Fredson Cosme Andrade de Souza 
Pre :-itc 

a 0, :'t-' ):' 

F.oi paga a importância autorizada 
C/C 16.559-X FMS CUSTEIO suy/ 
Contábil: 1.1.1.1.1.19.10.00.33 / 
Nº Cheque: 551696 / 

' ~:< 1EM· 30/12/2020 

t~ 
C:reles Pereira 

i.Y Tesoureiro 
r-·-----J.".º·' --'- -, --, ~ 

------- -- - ·- ----· --·---- - - - - ---.., 
Recebi -Ja Fu - 'L .e 

1 -- - .. 

Sessenta e Sete Reais ) mencionada nesta oraem ae pagamento e conforme registro abaixo. 

Código Banco Agência Conta Descrição Documento 

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

ORDEM PAGAMENTO: 
Assinatura do Recebedor 

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

SIMWEB - Serviços de Informática Ltda. (71)2101-3600 -www.simweb.srv.br 
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Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de lVIulungu do !Vlorro 

Nota de Liquidação Nº 2332 

MurJabdade du :=mpenho: 

'Jrndade 

SubFunção· 

PrClorama 

Subk:rT'.CrllC 

ORDINÁRIO 

02.11.02 

10 

122 

0050 

2158 

3390.30.00 

3390.30.10 

2020 Empenho Nº 1483 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 

1 Fonte de Recurso 14 Transferências do SUS 

Cr·•d·Jr MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 

Avenida Adolfo Moitinho 224 - Centro 

C~í:·cr,,;PJ· 17.406.286/0001-02 Doe: 

Cidade· Irece - BA 

brasi Agência: 0548-7 

HISTORICO 

Licitação Lei n° 8.666/93 

Modalidade: 

Pregão Presencial para Registro de 
Preço 

Processo nº: PPRPOll-2020 

Conta c114.106-6 

Valor ernpenhado nesta data para atender despesas com aquisição de medicamentos para auxiliar no combate e disseminaçào do 
novo corona virus neste Município. PPRP011-20 

NF 18200 

VALOR LIQUIDADO 

BRUTO: RS 

LIQUIDO: RS 

R$ 267,00 

R$ 0,00 

R$ 267,00 

0.JzPntus e Sessenta e Sete Reais 

:Jtcl<:iro que U< ~,, mater1al(1s) íoi(ramJ 
receb1do{s) e reg1strado(s) no livro próprio 
ou que o{sl serviçais) foi(ram) prestado(s) 

Servidor 
047.290.015~32 

15/12/2020 

•,··· -,fc_,niá'.1ca Lt::1a Jl)2101-3600 - www.simweb.Sr\..br 

RETENÇÕES 

Declaro que a despesa relativo à 
nota de empenho supra está liquidada, 
podendo efetuar o pagamento 

EM: 15/12/2020 

Rosani Araujo Barbosa de Souza 

Servidor 
003.487.205-13 



: 

' 

---·--···----------------------------------------

Nota de Empenho Nº 

Função: 

Subfunção· 

Subclcrncnto: 

Fonte de Recurso: 

Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

1483 

OROINÁRIO 

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 

Sa!Co Antrrior da Dotação Valor do Empenho Saldo Aluai da Dotação 

192.710,94 

Credo; MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTOA 

Endereço· Avenida Adolfo Moitinho 224 - Centro 

17.406.286/0001-02 Doe· 

Irece - BA 

HISTORICO 

267.00 

licitação Lei n° 8.ó66;S3 

Modalidade: 

192.443.94 

Pregão Presencial para Registro de Preca 

Processo nc· PPRPOll-2020 

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de medicamentos para auxiliar no combate e 
d1sseminaçao do novo carona vírus neste Município. PPRP011-20 

Despesa vinculada a: Transferências do SUS 

1 VALOR EMPENHADO 

i 

1 

R$ 267,00 

Duzentos e Sessenta e Sete Reais 

c.'..1' f-;, r'h_) da 
::::c:e;> ·,;'-º :oc.~·ra: -,e1K1onada 

EM: 15/12/2020 

F-edson Cosme Andrade de Souza 

869.106.985·68 
Prefeito 

Declaro que a importância supra 
foi deduzida do crédito próprio 

EM: 15/12/2020 

Jose&::;: 
Servidor 

031.541.975-08 

L__ __ _ 
-----~--~--------L_ ________________ _ 

'Ji'.-~ .":l;:; :)1_:,·, ,~1-<o ac .'1lur-1Tat1ca Ltda. 'J 1)2101-3600 - www.s1mweo.srv_br 



30/12/2020 
169601696 

BANCO DO BRASIL 
SEGUNDA VIA 

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 

11:43:28 
0001 

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 

CLIENTE: BA 292205 FMS CUSTEIO SUS 
AGENCIA: 1696-9 CONTA: 16.559-X 

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

30/12/2020 
550.~48.00Q.114.106 

267,00 

CLIENTE: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPI 
AGENCIA: 0548-7 CONTA: 114.106-6 
NR . DOC'"UMENTO 551.696.000.016.559 

NR.AUTENTICACAO 5.A16.CBC.5A3.D99.F7E 

i~Tl'":f : 
1 ' ".-.-., .. ~ __ ..... . 

~~;~~ 

;l~'l 
<E~ 'j 



IMAIS SAUDE MATERIAL HOS.PITALAR!I DANFE 
1 . Documento Auxiliar da 
i · . L TDA Nota Fiscal Eletrônica 

1 

O - FNTRADA IJI 
l\OOOVIA BA 052 KM354. 910 - ROOOVIA - IRECE - BA - CEP: 1 - SAIDA LI 

1 

44900-ooo N' ~00.018.200 
Fone: (74)3641-0130 SERIE 001 

i FOLHA 1/1 
! NATullEZA DA OPERAÇÃO 

1 VENDA SUBSTIT. DENTRO DOESTADO 

i INSCRIÇÃO ESTADUAL 

1 106223745 

DESTl"'ATÁRIO /REMETENTE 
i\OME 1 RAZÃO SOCIAL 

! l'lSCR!ÇÂO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBLTJ.ruO 

1 

· FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE MULUNGU 

111111111111111111111111111111111~ 11111111111111111111~11111111 l l I 
CHAVE DE ACESSO 

2920 1217 4062 8600 0102 5500 1000 0182 0010 0018 2017 

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 
V.'\\W.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora 

PROTOCOLO DE Al'TORIZAÇÃO DE L'SO 

12920032217106615/1212020 11:18:41 

I
C"IPJ 

17.406.28610001-02 

I

CWJICPF 

12.465.01010001-81 I
DA T.;, DA EMISSAO 

1511212020 
U<DEREÇO BAIRRO i DISTRITO 

1 R ERONIDES SOUZA SANTOS, 55. SN CENTRO l
m 
44885-000 

iDATA DA SA.ID . .\ 

i 15/12/2020 
1 MUN!C!P!O 

1 MULUNGU DO MORRO 

FATURA 

DADOS DA FATURA 

Dt:PLICATAS 
Número 001 
Vencimento 14/01/2021 
Valor R$ 267,00 

C-\LCl"LO DO IMPOSTO 

1

,, 

BA 3643-1076 
1 l~SCRIÇÁO ESTADUAL ! HORA DA SAÍDA TELEFOKE 1 FAX 

Número: 00018200 - Valor Original: R$ 267,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 267,00 

1 BASE DE CÁLCULO DO !CMS VALOR DO ICMS ! BASE DE Cl\LCULD DO ICMS SL'BST [VALOR DO ICMS SUBST IV.APROX TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODLTOS ! 

1 0,00 0,00 i 0,00 0,00 35,91 (13,45 ~(i) 267.0() ' 
c--~~~~~~--r~~~~~-'f--f==~~~~~~~~~~~~~-'-,~~~~~~~~-'-t~.~~~~~-------'------' 

I

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGLRO !DESCONTO IOUTR"S DESPESAS ACESSÓRJAS IVALOR 00 IP! Vl\LOR TOTAi. e:.:. ''0TA 

0,00 º·ºº ! 0,00 0,00 º·ºº 267.00 

TRANSPORTADOR/ VOLli\tES TRANSPORTADOS 
1 NOME/ RAZÀO SOCIAL 

!E"OJo:lili(O 

IFRETEPORC01'TA ICODIGOANIT 

1, 9 - SEM FRETE 
ML,,.ICJPIO 

~l'MER'iÇ..\.O 

1PLACA00 VEÍCULO 

! 
i UF )ci--PJ cec 

' 1 

I"" 
f !KSCRJÇÀO EST.,DL-AL 

1 

PESO LIQL:IDQ ' IPESO BRL-TO !QU.'J'TiDAD~, -"I c=;e=,=o=c------- i MARC" 

'---~----•-------------~\-----------~-------------~---------~--------~ 
DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS 

! CÓDIGO 
DESCRJÇÂO 00 PRODUTO 1 SERVIÇO 

VALOR VALOR VALOR · B.l\SE DE 1 \"ALOR VALOR · "Ll0 'o 

i PRODUTO 
NCMISH "' ou u .... w qmc 

UNlTARIO DESCOt--;TQ LIQU!OO lcÁLC. ICMsi lC\iS !PI flc.i~ 
1 OGOOOOOJ006111 SULFATO SALBUTAMOL JOOMCG/DOSE MED- CP A"IVISA 30044990 060 5405 lJN 15,00 17,80 0,00 261,ool o.oo ! CJ,CJO º·ººI º·ºº, º·')º: 
1 0000000000000 - PMC R$17.80 - - LOTE: 66202 - QTD 15.00 -
1 FAB: 31/08·'2020 - V AL: 31110.12022 - ' 

', 

! 

1 

1 

' 

1 

1 

1 

1 ' 

1 

! 

1 
1 : 1 

DADOS ADICIONAIS 
INFORM l\ÇÕES C'OMPLEMENTARES RESERV...00 AO FISCO 
PPRP 011 2020 Vai_ Aprox_ lmpostos em reais: 35,91(13,45 porcento) Fonte: 1BPn~1 CST. 060 PRODl_;TOS· 267.00 DESCO!\TO_ 0.00 BC IC\fS 

10,00 ALIQUOTA. 0,00 Vl_JCMS 0,00 BC_ICMS_SLB: 0,00 VL_ICMS_SLR 0,00 VL_IPJ- O,OOj -

1 ( COVID-19] 

DATA E HORA DA Il\1PRESSÀO 15/121202011 191~ \iega Flex Gestào - v.-,,...1-.,.· meganew,; com br 



Estl!do da Bahia 

Prefeitura Municipal de Mulungu do !Vlorro 
(~'\PJ: 16.-1-15.8-6,'000l-81- Rua- Eronides Souza Santos. 55-.\lulungu do ·'lorru- Bahia 

i"t'I.: \ - -1 J 36-L3- I o- ü Fa\: (7 -1) 36-13-1230 e-1nail: pref eitu ra.111u1 u ng u do 111 u r ru ·jj !J ot 111a i Ll'(J 111 

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



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

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

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

7-<.e:-'_!:-c--. :<GO ,, 'Jl\'2.~V de a Fazenda Nacional cobrar e ·1r.screver :;;1o:s·-:;·_oer ci/1Ga5 -~e 

:esr~~;:1sab11i:JacJe do s,qeno passivo acirna identificado que vierem a ser apurao~-is é cert1f1caoo qL"::? 

cunstarn débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil \RFB) corn 
exigibilidade sl1spensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 
Código Tribur.aric Nacional (CTN). ou objeto de decisão jL.dic1al yJe de'.errr;.na SL>a 
c:t:sccnsidei:lÇc3.0 para fins de ce~ificação da regularidade fiscal. ou a:n8CJ n~c ·-.ienc:dos: e 

2. nào co:istan1 inscrições en1 Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nac1cna11PGF1\;. 

Corforme disoosio nos arts. 205 e 206 do CTN. este documento tem os mesmos efeitos da certidão 

Est.::i r::er·t1dão e vá1ida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federat1·'/o pa;a 
tcc:c'· cs '.~-gãcs e 'uri·:los públicos da naministração direta a ele vinculados. Refere-se a s t.Jaçãc C:C.' 

SUJe·to pnss;'rJ nu ârnu1to da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições soe C1·s ·,.:ire·11st?;s 
nas dlin8as 'a" a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 

1-'\ 0rr· ~ação -:lesta cui·ticào es'.a cond!c-onada a verificação de sua aL:te'it"c1·ja'.:1: í'a 1 r'~C"''~et s 

··:rir:: e- '-;·.·,,· .. -::.:, <r- "t;:-) . ~q) c;.i\. '.Jr> o~ <httP "v.,;,.vv.pgfn.gov.br> 

:·~:,rt:~:~..,__; e:T .. '.:da graL.1larnen:e con1 t~ase na Portaria Conjunta RFB1PGFN n~ i .1'.Jí ae 2 ~C 2Cí4. 
En11t;Ja as 10:·10.2J cu dia 05/10/2020 <hora e data de Brasília>. 
\lá lida até 03 '04/2021 
Código de controle da certidão F537.1BD4.5127.D511 
Ouakiuer rasura ou e~nenda invalidará este documento. 



Consulta Regularidade do EmpregacL;r 

Certificado ck Regularidade do 
FGTS-CRF 

Inscrição: l 7.406.286/0001-02 
Razão Social: ~IAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
Endereço: ROD BA 052 910 KM 354 /ALTA VITORIA/ IRECE / BA / 44900-000 

.A Ca1x;1 Econüm1::a Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lc: 
'.-l.J36. cic ~ l de maio de 1990, certifica que, nesta data. a :::rnpresa ac~rna 
·1de:nt:r1cada. encontra-se em s;1tuação regular perante o Fundo j~ Garantia do 
i<:.:;1~p0 oe Scrv1co - FGTS. 

O presente Cer-tificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos 
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigaçôe':i corT; 
~· FGTS 

Validade:o..:;./12/2020 a 02/01/2021 

Certificação Número: 2020120403254871043102 

'.r:forrr:'lçãc; obtida t:m 09/12/2020 11:12:44 

r1 deste Certificado para os fins previstos em Lei esta corid!c1or,,adéi a 
.;erificação ele autenticidade no site da ca·1xa: www.caixa.gov.br 

- ., .01.;ia-°';· i '.:a,xa '.J~;v i1oco:1sultélccf/p::iges/consultaEmpreg::idor_jsf 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Kcrre: MAIS SAUDE MATERIAL HOS?ITALAR LTDA :>IA~RIZ ~ ~ILIAIS. 

CNP~: 17.4C6.286/J001-02 

Certidão ~- 32376395/2020 

Expedição: 09/12/2020 1 às 11:10:18 
'JaJ~dade: CE:JE/2021 

de s:~a expedição. 

cr._é coa-se ccce MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E 

FILIAIS)' '.:iac:r'.cc(a) :·o Cl\PJ sob o nº 17.406.286/0001-02, NÃO CONSTA 

do 3a~cc Kacional de De~edores Trabalhistas. 
Certidão eíl1itida com base no art. 642-A da Cocsclidacào das ~e_s 
~rabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, 

~a ~esolLção Ajministrativa nº 1470/2011 

-:rs.bal~"'º' de 2-± de agosto de 2011. 

de 

do 

7 de j~lho de 2:~:. 

Trib~~al S~psr~~r 

,/s ~ai~s cc~s~a::tes desta Certidão são de respo~sabilijaj€ ~~~ 

. ' tJ-._:-:; :=;_ 3 - -

a· ·- e ·:J re . - -

cl e ~raba 

s o._ dat a 

lho 

da 

e 

SL.a 

estão at•Jalizados até 2 ·dois e: ::ic. 

expedição. 

No =aso de pessoa jurídica, a Certidão ates~a a empresa ei:: rela~;~ 

a =e~=~ c2 se~s estabelec:~e~~os, agê~cias o~ ~~:~a~s 

A acei:ação desca cer~Ldão condiciona-se à ~erif~cação de s_, 
3·~·-~c:·~:-_::_::i:::l_aGe ::.-:e) portal do Tribunal S'J~er::::.r :i::: ·:'::::-aC:J.1..~-:::, 

. __ 2 _: __ .- :--: -::: : '.-. :___ L _;i : ,.. / ·,p;v,".,,,/ . ~ s :.=.. . j ;_i s . b r ) 

=p2-:~j~c E11:::_:~da gratL~taffien:e. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do 3a~co Nacio~al de Devedores Trabalhistas co~s=a~ cs 

~ecessários à identificação das pessoas nat~rais e j~r~j-=~s 

inad::mple~tes perante a Justiça do Trabalho q~anto às otr~3a~3e2 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em juJ.gadc e~ E~ 

2::~~r:::::J2 ::-._._J:2c:'._ais :rabal1:"1istas, ir~clusi""Ie r:s· cor.cerne:-:.-;::e s.=2 
,- .::: .~" ~. rr. e r:: :::_ · J s p r e\'_::___ ô e :i e i á ri os 1 a honor á r ~-- os , 

e~cl~~e:-:.=os cu a recolhimentos determinados em le:; 
de execução de acordos firmados perante o Ministér:o P~t:~2c 
~r·abaJ.ho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



(;O\TR\0 DO ESTADO D.\ rHHIA 

~I( lffl \RI.\ D.\ F.\ZE'\DA 

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

(Emitida 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 

\I \L..., S \l IH- \I \-1 LRL\I HOSPIT.\1.-\R LTD.\ 

! 106.22.::..- _.5 1U06.28610001-02 

::::a ce,-'. f ca·:;-,;· c_.e c:::r:s'.an· z-né a oresente data as seguintes pendências de responsab1_1Jaue 0-0 cor~tr.~-..., nte 3.:;,~r12 

::e~::· ·:::aoc ··e:2·_ ,,-as ao3 :r.butos administrados por esta Secretaria. cuia ex1gib1lidade enco:1:ra-se suspe:isa ê!ilç:restar'::=' 2 

presente cer::.dào Positiva o efeito de Negativa 

Prol·es.,o(") -\d1ninistrath·o(s) fiscal(is): JC\IS 

t:sta certidão englot·a os oéb1tos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte 1
'::::, .... s1ve ·:::s ,n:oc·-tos "'3 

~~ , .. Ja r,;.,,a Je ::-cmpet8nc1a aa Procuradoria Geral do Estado. ressalvado o direito da Fazenda P~;b .:::a de Estadci ca 
Ba'-·12 c::·~:ía~ quaisquer OJtíos déoitos que vierem a ser apurados 

L 0-n;t1::;a en; 09:12,2C20 confon11e Penaria nº 918/99. sendo válida por 60 dias. contaoos a partir da data Je sua 

emissão 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

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

:â ::o: e;~;- 3 ~~·rcsc;;;ação c:-011],11-,ia üJ cartãc original de inscnçã.o t!L1 ·:=F;:: :1u r:c '-.:;>,~,, clCo 

Secreta~·1a d<J f~ece1ta Federal do Ministério d<J Fazenda 

P,\(J-iJçl ](.;>,( ~ 



.a1:.J2ção 1.'i'eb 

•' 

• I MUNICÍPIO DE IRECÊ 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL Data lmoressãc =~ ·::. ~ __ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Nº 00003075/2020 

Emissão: 20/1012020 

Validade: 18/01/2021 

MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 

CGA: 000.005.6161001-08 

CNPJ: 17.406.28610001-02 

CNAE: 4644-3101 

ROO BA 052 KM 354, 910 

TERREO 

LOTALTA VITORIA 

44. 900-000 - /REGÊ, BA 

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADh 
NESTE ól<GÃO E. RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIP;\~ 
DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS 
CERTIFICO. PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO. QUE MANDANDO RE\JFR no:: 
REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO. VEf<IFICOU se 
A INEXISTÊNCIA DE DÊBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA. E PAR·, 
CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGAli'.1 "· 

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. 

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO 

ww.v >ec:e.ca aov br 

1.11111111111111111 !1111111111111111111111111 - - -
't ,, ' CGA• 000.005.6161001-08 
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: , ~: (-~ l ~>TRO DE I="f\ F .r-~os 
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0·1112020 

OBJETO: ;\ presente licitação tem per objeto o Registro de preco:, ·1 
!i 

para ruturas e ·:ven1.uais aquisiçôes de medicamentos, materiais l' 

equipamentos hospitaL:ircs para atender às demandas do iVíunicipio de: 

'
1 "l"!'gL1 do \·1 '1···0-'l) A i\·1 ... , .. , 1 • \_, i 1 Jr-\. 

DAl A DE :\BERTLRA: 25 DE SETE!VlBRO DL 2020 . 
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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 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 36812020. 
Pregão Presencial Para Registro de Preços r.2. 011/2020 

Processo Administrativo nQ 011011/2020 

O MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORROIBA, 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, Mu!ungu do Morro/BA, CNPJ sob o nº 
12.465.010/0001-81, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Fredson Cosme Andrade 
de Souza e pela Secretária de Saúde, Sra. Aida Mendes Santos. doravante denominados 
de FUNSAUDE • MULUNGU DO MORRO e a empresa MAIS SAÚDE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº. 17.406.286/0001 ·02, estabelecida na Av. Adolfo Moltinho, 
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 
f.n .. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 
8.883/94, 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 aiterações 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 
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 
' 

Descrição \ Und. ; Qtde. 1 Marca 

j Ampicilina 1g, pó para solução injetável, frasco, AIT'. ! 800 Biau 
1 am ola ' P ! 

Valor 
Unitári Valor Total 

o 

6,09 4.872,00 

33,78 40.536,00 1 

0,21 210,00 

4 Dipirona 500mg/mL, solução oral, frasco 10mL i Fr l 100 i Farma 
! ' i ce 1,88 

5 1
1 
Dipirona 500rng/mL, solução injetável. ampola 1 A i 

3 000 
1. Farma 1 

2 rnL 1 rnp 1 . ' ! 1 ,22 ,• 
1 • : • 1 ce i 

6 ! Sulfato de Saloutamol 1 OOmcg/dose, aerossol 1 Fr 1 
30 

1 -r . J i 
1 de uso oral ' J 1 'euto , 17.80 , 

i V. I' 

i Total: 1 

188,00 i 
l 

3.660,00 ! 
1 

534.00 1 

50.000,00 ~ 

.. .. 
L 

. 
' • 
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Estado da Bahia 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
End.: Rua Eronides Souza Santos, s/n - Tel.: 74 3543 1076 
CNPJ n" 12.465.010/0001-81- CEP n2 44.885-000 

LOTE 04 • EQUIPAMENTOS DE ?ROTECAO INDIVIDUAL 
! j ' 1 . 

Und. I Qtde. j ltem ! Descrição 

' ' ! 
! 
i 

! 1 

2 

1 

1 
1 

1 

3 

1 
' i r-
i 
1 

4 

' 

1 

j 
' 5 
' i 
1 

Avental descartável em falso tecido. com, 
manga longa de aproximadamente 55cm, ' 
gramatura mínima 30gim2, com medidas de 
aproximadamente 1 ,20m de largura x 1 ,40m 
de comprimento, quadrado, com amarração na Und. J 

cintura e no pescoço e elás1icos nos punhos, 
1 

fabricação de 100% polipropi!eno, não estéril,! 
resistentes não ra ar com facilidade , na cor 1 

1 branca. 
sg 

! LUVA, de procedimento, tamanho P, nao 
! esteri!, de uso unico, descartavel, apirogenica, 
'em latex natural, textura uniforme., 
antiderrapante, formato anatomico, res:stente 1 

a tracao, punho com bainha, comprimento I ex 
minimo de 230 mm, e largura mínima de 80 1 
mm com variacao de ± 1 Omm, espessura 1 
l rnir.ima de 0.08 mm, lubrificada com po bio i 

1 

absorvível atoxico. Embalagem primaria ! 
. acondicionada em caixa com 100 unidades 
i LUVA, de procedimento, tama:-iho M, nao 
1 esteril, de uso unice, descartavel, apirogenica, 
1 em latex natural, textura uniforme, 
antiderrapante, formato anatomico, resistente 

. a tracao, punho com bainha, comprimento 
1 mínimo de 230 mm, e largura minima de 95 
1 mm com varíacao de ± 1 Omm, espessu~a 
! mínima de 0,08 mm, lubrificada com po bio 
1 absorvível atoxico . Embalagem primaria 
1 acondicionada em caixa com 100 unidades 
1 LUVA. de procedimento, tamanho G, nao 
esteril, de uso unice, descartavel, apirogenica, 
em latex natural, textura uniforme, 
antiderrapante, formato anatomico resistente a 
tracao, punho cem bainha, ccmprimento 
minímo de 230 mm, e largura minima de 111 
mm com variacao de ±10 mm, espessura 
mínima de 0,08 mm, lubrificada com po bio 
absorvível atoxico. Embalagem primaria 

· acondicionada em caixa com 100 unidades. 

ex 

ex 

' ! 

1 

1 

1 

i 
' 
1 

' 1 

: 
1 
1 

1 
1 

' 1 
1 

1 Macacão, tamanho G, para proteção 1 

I impermeável, mangas longas (elásticos nos 1 

I punhos, tornozeios e capuz). Zíper frontal.! 1 

Confeccionado em não tecido SMS Und. 
J (Spunbonded0Me~blown-Spunbonded) ! 
. laminado impermeável, resistente a tração e· 1 

ir I~ 'i }rt 2 a o. Gramatura mm.ma 50 /m . 

8.000 

200 

600 

150 

30 

Valor 1 · 
Marca Unitári ! Valor Total 

o 

i 

Grand 1 6,65 53.200,00 
esc 

1 i 

Medix 76,03 15.206,00 

1 

Medix 76,03 45.618,00 

1 

1 

1 

1 
1 

Medix 

1 

76,03 1 11 .404,50 

1 
1 

i 
Winner , 50,34 

1 

1.510,20 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

Macacão, !amanho XG, para proteção I 1 1

Winner1 

i • 

impermeável, mangas longas (elásticos nos 1 U d 

1 
punhos, tornozelos e capuz). Zíper frontal. 11 • 30 56,00 1.680,00 . 

Confeccionado em não tecido SM_S~i~-~·--~~--.c_ __ _,_ ___ //J) ;,~ 

L-71/: 
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Estadô d2 Bahia 
FUNDO MUNIOPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
End: Rua Eronides Souza Santos, s/n -Tet.: 74 3643 1076 
CNPJ n• 12.465 010/00Cl-81- CEP n• 44.885-000 

1 (Spunbo~ded-Meltblown-Spunbonded) 
! laminado impermeável, resistente a tração e 1 

'ras o. Gramatura mínima 50 m2• ' 

i MASCARA, c1rurgica, semi-facial, desca1avel, 
i com tres camadas de protecao, sendo a 
! interna em material hipoalergico, com ciip 
i nasal embutido que permita ajuste adequado 
[ ao contorno do rosto, produzido em alumínio 

7 1 suave e flexível, nao traumatizante, inodora, 
! ti•as costuradas com solda eletronica, bordas Und. 50.000 Medix 1,43 
1 bem acabadas, isentas de cola e que 
i apresentem eficie~c=a de filtracao bacieriana 
i ~E.F.8.), para partículas de 1.0 mícron, acima 
' de 95 %. Confeccionada em não tecido, 100% 
! polipropileno. Gramatura mínima 30g/m2 . 

1 MASCARA, de protecao respiratoria para 
i agentes biologico, N95/PFF2, semifacial, em 
1 material resistente, antialergico, ajustavel ao 1 

8 J contorno facial, com prendedores em material Und. \ 800 ' Descar i 11,39 
elastico nao desfiante. com fixacao atras da 1 pack ! 

j orelha,. eHciencia d
0

e filtracao bacteriana 1 !,' \ 

' E.F.B.1 m1rnma de 95 Yo. 1 

1,71 

Oculos proteção, material armação:\ 1 \ 

10 
polir-arbonato e_ pvc, Upo proteção: lateral, 1 Und. . 150 , Danny 

1 8,55 

71.500,00 

9.112,00 

-i 
' 1 

5.130,00 
1 
1 

1.282,50 
, ; matena! proteçao: po!1carbonato, t1_po !ente: 1 ! : ! 
! i anti-risco, ant1-embaçante, cor lente: incolor. 1 -~:----i---+-' ----i-----
~ ! Oculos de proteção ampla v:são, permite 

! sobreposição; com perfeito ajuste semi!acial: 
' material da armação: po!icarbonato. tipo , 

'1 i proteção: lateral; lente_ transparente em U~d. i 20 3m 
1 i matenal pol:carbonato: tipo de tratamento:' ' 
, i antirrisco e ant'embaçante. Certificado de\ 
i ! Aprovação n º 27185. 1 

i ! Sapatilha de proteção descartável (:>rapé)! 
! Material: TNT, 100% polipropileno. Gramatura \1 Descar 1

1

' 

12 ! mínima de 25gfm2, resistente, acabamento Par 2.000 
elástico que permita bom ajuste e cobertura 1 pack i 
com leta do cal do até o tornozelo. · ' 

52,34 1.046,80 

0,28 560,00 

, Touca cirúrgica plissada em elástico, Material: ! .,· 0 m ! 
i 13 , TNT. Trilar;iinado, 100% polipropileno,, Unct. \ 11.000, :i,~ 1 0,25 2.750,00 i 

! 

' __ __lQrª''Tlatu@_r:i:!lniffia 20 g/m2• ' : 1 ··--''---'--- -· ! V. 
Total: ! 220.000,00 : 

1 • 

! 

1.2 - O preço estimado correspondente ao objeto contratua: são os constantes da 
Proposta de Preços da Promitente Fornecedora, aceita na licitação acima referida, cujas 
planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados 

-
1 • 

~ .. 
• 

i 

pelos representantes das partes contratantes. ou seja: R$ 270.000,00 (duzentos e setenta ! 
mil reais), sendo que: RS 50.000,00 (cinqu. enta mil reais) e R$ 220.000,00 (duzentos e fl j 
vinte mil reais), referente aos lotes 01 e 04. respectivamente. éJ;f--;; '. 
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Estado da Bania 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
Enci: Roa Eronides Souza Santos, s/n -Te!· 74 3543 1076 
CNPJ r,Q 12 465.010/8001-81- CEP n• 44.885-000 

1.3 - As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser 
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima 
identit1cada, mediante emissão e recebimento pe!a 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 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá vaFdade de 03 (três) meses, contado a 
partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, poderdo ser prorrogado de acordo com 

• a previsão legal. 

• 

2.2 - Nos termos de art. 15, §4º da Lei Federal nº 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 
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. 

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

2.4 ·- O cance1amento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições 
estabelecidas abaixo: 

a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, aiém de 30 dias 
corridos, após o prazo preestabelecido neste Edital; 
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem da en~rega da qualquer item adjudicado, 
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao 
recebimento do produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do orazo global; 
c) falir ou dissolver-se; ou 
d) transferir, no todo ou em pane, as obrigações decorrentes deste Cortrato. 

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 apreseritar à Secretaria competente, a nota fiscal 
e'ou iatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser 
e"1itida em nome do Município de Mulungu do Morro. 
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Estado da Bahia 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
Erd.: Rua Eronides Souza Santos, s/n -Te!.: 74 3643 1076 
CNPi na 12.465.010/0001-81-CEP no 44.885-000 

3.3 - Além da nota fiscal e/ou fatura dc(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 
Déoito, 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 Federa!) dentro de seu período de validade; 

3.3.3 - prova de regularidade relativa à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
emitida pelo Tribuna! 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 penaiidade. 

:3.5 - O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
,::,.,::::.:n:entação apresentada no procedimento licitatório. 

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

3.7 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% 
(cinco décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação de 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) 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. 

4.2. ~ - A entrega será feita à Secretaria de competente, a quem caberá conferi-lo e lavrar 
Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior ver'ficação 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 er:caminhad'4o' í?. ._:; 
autoridade superior, sob pena de responsabilidade. " · 

f' 

/ 

.., 
~· 

i 

... 

i 

_'!.-<• .. 
i 



• 

Estado da Bahia 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
End.: Rua Ero!i!des Souza Santos, s/n - TeL: 74 3643 1076 
CNPJ n" 12.465.010/00fü-81- CEP n• 44.885-000 

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 pe!a 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; 

<; ; .3 ··· Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, 
necessária à perfeita execução do Contrato: 

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

5.1.5- Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção; 

5.2 - Da Promitente Fornecedora 

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

5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, 
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 civi! e penal, decorrentes dos fornecimentos e de qualquer tipo de 
demanda. 

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

5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação 
(quando ocorrer), co!llo salário de empregados e quaisquer outros, ficando ª. cargo ~ 

m"m' ' '""°"""'"''' poc '""''"" "''"'" '"' po%•m ''' ' "' '"'m" "-y 
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End.: Rua Eronides Souza Santos, s/n -Tel.: 74 3643 1076 
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empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias 
'he 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 iicitação, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor contratado. 

CLÁUSULA V! - 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. 

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(sl vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a 
substituir os materiais, o que fará(ão) prontamente. ficando entendido que correrão por sua 
conta e risco ta:s substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis. 

6.5 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pe!as respectivas Unidades 
Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso li, alínea "a", da Lei Federal nº. 
8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8 883194 e seguintes, e 
demais normas pertinentes. 

CLÁUSULA Vil - DAS PENALIDADES 

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

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

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

7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado. até o limite de 1 O (dez) dias, após os 
auais será considerado como inexecução contratual: rr.ulta diária de C,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 va!or correspondente ao 
montante não adirnpl1do 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 1 O % 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. i - 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 /611993 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 final.cade 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 pe:as 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 
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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 
ae preços, a critério da Administração; obsenJada a legisiação em vigor; 

9.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente 
rfa registro de preços. se assim for decidido peia 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 preserite 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 
1rnoossibiiitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da 
Admiristração, quandc comprovada a ocorrência de auaiquer das hipóteses p•evistas no 
art 78, incisos XIII a XVI. ca Lei ::edera! n' 8.666193, alterada pela Lei Federal n' 8.883/94 . 

9.3.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facul:ada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA X - DAS UNIDADES REQUISITANTES 

; 0.1 - O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitaao pe1os 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 preserite Ata, serão feitas sempre por escrito. 

CLÁUSULA XII· DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

12.1 - Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta~A~ 
de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho. U _ 
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CLAUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

13.1 - A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 01112020, oriundo do processo administrativo nº 
O 11O11 /2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS. 

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

13.3 - Os casos omissos serão resolvidos de acorde com a Lei Federal nº 8.666í93, 
alterada pela lei Federal nº 8.883.194, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a 
p:irneira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, apiicar-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. Sr. Fredson osme Andrade de Souza 

FUNDO MUNICIPAL D AUDE DE MULUNGU DO MORRO/BA 

Testemunhas: 

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

O Á2í:A 1 ~(ln l c Cy ~ y-{'~ 
MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR L TOA 

Rep. Sra. Cátia Erica Costa Martins 
PROMITENTE FORNECEDORA 
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