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Estado da Bahia 

- ·----· __ : 

1 EXERCICIO: 1 2020 

4REDOR: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
l 

1 VALOR BRUTO: R$ 6.756,00 1 

1 RETENÇÃO: R$ 0,00 1 

1 ÚQU!DO: 1 
1 

1 

R$ 6.756.00 1 

nidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ÃTividade / Projeto: 2158 Enfrentamento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 
• 
!!emento: . 3390.30.00 Material de Consumo ,. 
Sublemento: 3390.30.11 Gêneros Alimentícios - Merenda Escolar 

Fonte de Recurso: 14 Transferências do SUS 

panco Conta nº Nome da Conta Doe. Nº Valor 

01 16.559-X FMS CUSTEIO SUS 551696 RS 6.756,00 
---- - . -----------~----

• 
-· 

1 SIMWEBl- Servf:Js ~'' Iníorm~~ica Ltd'.3. (7]i2101-3600 - www.simweb.srv.br 
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Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro 

Processo Pagamento Nº 

Nota de Empenho: Nº: 

Nota de Liquidação Nº: 

Unidade: 

Função: 

Subfuncão· 

1492/2020 

2356/2020 

02.11.02 

10 

2 

3077 2020 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Saúde 

..... 

At1v1daae / Projeto: Ll!aO 1:n1renldrnento da Emergência Coronavírus (COVID-19) 

Elemento: 3390.30.00 Material de Consumo 

Subelemento: 3390.30.11 Gêneros Alimentícios - Merenda Escolar 

Fonte de Recurso: 14 Transferências do SUS 

Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Licitação Lei nº 8.666/93 

Endereço: Avenida Adolfo Moitinho 224 - Centro Modalidade: 

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

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

HISTÓRICO 

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de materiais hospitalares destinados a manutenção de Hospitais 
e/ou Postos de Saúde deste M1 nic pio. 

NF 183 9 

BASE DE CÁLCULO 

BRUTO: R$ 

RETENÇÃO: RS 

LÍQUIDO: R$ 

Pague-se: 
A quantia de RS 6756.00 

6.756,00 

0,00 

6.756,00 

Seis Mil. Setecentos e Cinquenta e Seis Reais 

: 

Prere1to 
869.106.985-68 

Foi paga a importância autorizada 

C!C 16.559-X FMS CUSTEIO s~s 
Contábil: 1.1.1.1.1.19.10.00.33 ·'; . 
KJº Cheque: 551696 1 

' t'~'' 30/12/2020 

1 

ureiro 
639 99.555-72 

Recebi da Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro no Estacjo da Bahia a quantia supra de R$ 6756.00 ( Seis Mil, 
Setecentos e Cinquenta e Seis Reais ) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo. 

Código Banco Agência Conta Descrição Documento 

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

ORDEM PAGAMENTO: 
Assinatura do Recebedor 

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

SIMWEB - Servicos :::0 Jnforrn2tica _te~. (~1 '.21C:: -36'.',Q - v.t.'A\'.5.m'l,:eb.sr..• .tir 
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Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de l\1ulungu do l\lorro 

Nota de Liquidação Nº 2356 

Prugrarna 

A.r1v1dane ' Projeto· 

r -- .. 

ORDINÁRIO 

02.11.02 

10 

122 

0050 

2158 

3390.30.00 

3390.30.11 

14 

2020 Empenho N° 1492 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 

Gêneros Alimentícios - Merenda Escolar 

Transferências do SUS 

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Licitação Lei n° 8.666. 93 

Avenida Adolfo Moitinho 224 - Centro Modalidade· 

C'T UJPI: 17.406.286/0001·02 

Cidade· Irece - BA ·- "' - ,, ~-· 

Doe: 
Pregão Presencial para Registro de 
Preço 

Processo nº: PPRPOll-2020 

1 Banco· 1 brasi Conta· \ c114.106-6 

HISTORICO 

NF 18379 

! VALOR LIQUIDADO 

BRUTO: RS R$ 6.756,00 
. •!:;·,., .. .:.--. - ... :t~hlhl 

R$ 0,00 

i<.S R$ 6.756,00 

;-----··-
Se: , :.1,.·1. Se~ecentos e Cinquenta e Seis Reais 

Declaro que o/si material( is) foi(ram) 
receb1du1:sJ e registrado(s) no livro próprio 
00 :::;e e o{s) serviço(s) foi{ram) prestado(s) 

EM: 

~agalhaes 
Servidor 

047.290.015-32 

30/12/2020 

.. cc1s 11,~ •l,1rn:át1ca ltcla. Z71)2101-3600- www.s1mweb.srv.br 

1 RETENÇÕES 

Declaro que a despesa relativo à 
nota de empenho supra está liquidada. 
podendo efetua~ o pagamento 

EM: 

1 

30/12/2020 

Rosani Araujo Barbosa de Souza 

Servidor 

003.487.205-13 



Nota de Empenho N" 

\'.;~.cfarclado:> do Empenho: 

~ ,r .daO(; 

~unção: 

Subfunção: 

::J;--Jg;-arna: 

Subc:emcnto: 

Fonte de Recurso: 

-,'-_·-" :e-

Estado da Bahia 
Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do l\lorro 

1492 / 2020" 

ORDINÁRIO 

02.11.02 

10 

122 

0050 

2158 

3390.30.00 

3390.30.11 

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 

Gêneros Alimentícios - Merenda Escolar 

Transferências do SUS 

Si'Jido Anterior da Dotação Valor do Empenho Saldo Atual da Dotação 

135.843,93 

Credor: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 

Avenida Adolfo Moitinho 224 __ - Centro . 

17 .406.286/0001-02 Doe: 

Irece - BA 

HlSTORICO 

Despesa vinculada a: Transferências do SUS 

VALOR EMPENHADO 

R$ 6.756,00 

Seis Mil, Setecentos e Cinquenta e Seis Reais 

6.756,00 

Licitação Lei nº 8.666/93 

1'-~odal1dade: 

Processo nº: PPRPOll-2020 

129.087,93 

------------------------------~-------------------------

EM: 

Fredson Cosme Andrade de Souza 

869.106.985-68 
Prefeito 

30/12/2020 

·-:·-'-,'_·::-'3 - s,_'"\!Çoc; de Tlfc"má~1ca Ltda. (71)2101-3600-www.simweb.srv.br 

Declaro que a importância supra 
foi deduzida do crédito próprio 

EM: 

Jos~ 
Servidor 

031.541.975-08 

30/12/2020 



30/1~/2020 t1ttps://aapj. bb.corr. _br/apf-apj-web/index.html?v=2 .19 .1 

Emissão de comprovantes 

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:00:29 
169601696 SEGUNDA VIA 0009 

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 

CLIENTE: BA 292205 FMS CUSTEIO SUS 
AGENCIA: 1696-9 CONTA: 16.559-X 
================================================ 
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2020 
NR. DOCUMENTO 550.548.000.114.106 
VALOR TOTAL 6.756,00 
•••••• TRANSFERIDO PARA: 
CLIENTE: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPI 
AGENCIA: 0548-7 CONTA: 114.106-6 
NR. DOCUMENTO 551.696.000.016.559 
================================================ 
NR.AUTENTICACAO O.B07.391.F5E.2AB.EDA 

Transação efetuada com sucesso por: JD844761 ALDA MENDES SANTOS. 

https:' aapj.bb.com.brtapf-apj-web/index.htmi?v=2.19.1 

G3373':'5~~ -~· 

3C 1 L -~~ -: 
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Estado da Bahia 

Prefeitura Municipal de Mulungu do !Ylorro 
('\P.J: 16.-l-t5.8'6:'tJ001-81- llua - Eronides Souza Santos, 55 - \lulungu do \Jorru Bahia 

Tl'I.: ! - -l) .36-l_;_ 1 o- ti Fa \: ( "".' ..l) Jú-lJ-1230 e-n1a il: fll.l'fl·it u ra.n1uIungudo1110 rro a li ot 111a 1l.r11111 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NA PREVENÇÃO E 
COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-191 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
ProcuradoriaMGeral 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 

-,s::co ·.>.:.;:\·:_,-.; ;1Jmi1·1,s\;-;_:;dll~ ;Jela Secrçtar1a ca Rcce,\a Ft;J1.;c~; :u G-cJ~,: :,;-· 
-,-,. :q:n ,.c3dc: S--ispçnsa nos tern-;os do art. 151 da Lei nc 5.172. de 2:3 ... :e '---'L.:Jür., :J~' '. 91...'c 
Ccj1qc T;1cut~~:-1c· Nacional (CTN). ou objeto de decisão JL.d1c1.3l q._,1_; oetc-rr-:-· na s ... a 
ciesconside;açào para fins de certificaçào da regularidade fiscal. o,.J a1'ld;i r1Jo 'ier:: c0s e 

2 nào ccnstan1 11.,scr:çôes em ÜÍ'11dél Ativa da União (DAU.\ na Proc\1ca,:(...' ;-:-G·-'cd' J:--; f-:i~e-' · 
NaciC1'31 iPGF~ i 

Esta cert~dao e val1Ja :=iara o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente 'eoera1110_ para 
'.r~cc' os OiÇjC>'JS e 'u'':~os publ1cos cl;i Jdrr>1nistração direta a ele vi!lculados r~\Jt:re-:-012 a s t_,2çàc S:J 
sujt:.'CJ ;:>1ss1 .. -: r1:1 ;-l;r;r)t\C da RFB e d;:i PGFN e abrange 1nclus1'.te as con!r :)..; , ,·c'C' ~;:_;e 's ::rt: .: 1s'.--!:-: 
nas a1:~,eas 'a a 'cr do paragrafo un1cv do art 11 da Lei n~ 8.212 de 24 ae ~L,lnu oe 1 :J~i1 

:-.. _:,.:_.,.;1I::i:c--.c .:tos'.c. :._,:-t1c!~.:::; esta ,;ond ~.onaaa à verificação d~ sua aut~ .~"-' !,~\__.'--' ·,~1 ,:,te: -;t:l · ,,:

- ~Jc::-2 1\C:·S <1- tf; cf\; ·;-:·,_Jr> OU <r:ttr, '/,\\'\Y.pgfn.gov.br> 

-~·:::r: ::'.'::: \;:~. · ~~J ~~::::,: ·a- 1 1c.c::t0 .::c·--:1 ::a::i'- ·-.a f::>Jrtar1a Cor.;L:n:a RFB.PGr:'\ 
:=_,i.,· ~'" _-,s -;.~, - 1 ~: ,;__, C\_. cJ:d os. íC' 2:J~'J <tlLía e data de Brasilié:l> 

Ccc ,;e :e cc;·:\ro!cc da cer\1dão F537.1BD4.5127.D511 
O·~c~i--i~'t:' r·asL.ra VJ eci·,e1 1 c.1a 1r:val1dara este documento 

·• 



Cürisulta Regularidade de Crnp:e·JJcL!r 

- --- - -----~ L_ __ _ 

( 't:rtificado de Regularid.idr do 
FGTS- CRF 

Inscriçào: -, . cHJ6. 2 06/ 1JfJ0 1 -Ü 2 
Razão Social: ~IAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
Endereço: ROD BA 052 910 KM 354 /ALTA VITORIA/ IRECE; llA; 't490L-ü0'J 

A CaixJ Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confen~ u .Art. 7. cJc1 LC 

0.036, dE: 11 de rna10 de 1990, certifica que, nesta data. a c_rnf.Jr·...:su iJCi11-,a 
. .:J1_'nt1c ·.::aa'a encuritra-se ern situação regular perante o Fundo OL· GJ:ant.:a c1u 

,_ ::cScr\rcc-FGTS. 

D presente Cert1f1cado nãc servirá de prova contra cobrança de qJci.squ,,:r O::°~:t-:::s 
r-eferentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com 
o f=GTS. 

Validade:~1 :1.,.i 12/ 2020 a 0)/0 t 12021 

Cértiflcação Nún1ero: 202C l .'.C"iUJ254871043102 

lnforccação obtida em 09/12/2020 11: 12:44 

;; __,~:1;:- ::;ãc deste Ct..>rttficadu para os fins previstos em Lei cstzi ~·Jnd.c1or'aJa 

. ,..:~ r.~:Jçào ci..,; autent1c1dade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA IMA~RIZ ~ ?ILIAIS 

CNPJ: 17.406.286/0001-02 

Certidão CJ': 32376395/2020 

Expedição: 09/12/2020, ãs 11:10:18 
Validade: 06/06/2021 - 180 (cento e oit.ent:a) :i~as, cor:ta:ios Ga ciaca 

de s~a expedição. 

Cer:_fica-se ~ue MAIS 

FILIAIS) 

SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ ~ 

CNPJ sob o nº 17.406.286/0001-02, NÃO CONSTA 

d8 Bac20 Kac~onal de Devedores Trabalhistas. 
Cert~_d§o emicida com base no are. 642-A da Consolidação :ias Leis 

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, 
~a ?esclu~ão Administra~iva nº 1470/2011 
:·rabal'10, de 24 de agosto de 2011. 

de de jhl~c de -· 

do ?rib~~al s~cer~= 

Os dsa~s co~sLa~tes desca Certidão são de respcr1sab~lidade ~=3 

~r:b-~:r:ais do Trabalhe) e estão atualizados at.é 2 1dois,' ec_~,:::; 

s.r:.;..::er·_c·res à data da sua expedição. 

No 2aso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em re:a~á~ 
a todos os se~s estabelecimentos, agências ou filia~s. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de -
a~te~ticidade ~o portal do Tribunal 
I:-:terr~et ,::-;·~_t.p: '/1t.'\v'\1..' ;::.st.jus.br) 

e1 :_~.j~~ ~!~~:_da gratLlitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do 3a::ico l'Jacior:al de Deveãores Trabalhis~a2 ccr.s-=-a~- 2.::0 '.:.::::..~- __ 

necessários à identificação das pessoas na=~ra~s e j~r:~~~~~ 

ir:ad:'.mplentes perante a Justiça do Trabalho q~anto às otr:gaçôes 
escabelec~das em sentença condenatória transitada ew j~lgado e_ ~-

ac2r.jo3 J"Jdic-~a1s trabalhistas, inclusive ....... co_:--.cer::ler--.-=.e S':'º 

rPcolh:'.men=os previdenciários, a honorários, 
e~·cl~~e~tcs n· a recolhimentos determinados em le~; o~ 

de exec~ção de acordos firmados perante o Mir:is:éric 
Traba1~o o~ Comissão de Conciliação Prévia. 

Públ:'.cc 



(;()\TR\O IH! l·-.,T\DO D.\ ll\HI\ 

'>ICREI \RI\ ll\ F\ZL\D\ 

Certidão Especial de Débitos Tributários 
(Positiva cotn 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) 

Cert1dào Nº 20203705338 

\l \I' .;, \\IH· \1\1 LHI \I 110:-.PI f \L_\I~ 1 1 D\ 

1 l\J<i.223.- -l:' 1~...106.2Hhi01Jtl1-02 
1 

·:..:d cert1f1ca::::::: :=;ve ;>:;.,sta;:· a:e a presente cata as segu;ntes pendénc1as oe responsac.: ·___:élr.~c- :::o :::.::··~u ::v ~;:E ;::: .. ~J 
>.:··.:1',cado re:a::-,1as aos tr:butos adm1n1strados por esta Secretaria cuja exigibilidade encor·,trei-se si..;specisa e·~1c-es'.<::::i:::_- -::; 

presente certidão Pos1t1va o efeito de Negativa 

Proccs.~u(s) -\d1ninistrati\ o(s) 1-'i>ical(is): IC\IS 

_,_,, ,, -\ i~ l i 1 \ \ 11 \ 1 \ J 

·-·;'.a ::e ··,~:e-~ ,::.~;;1c:::3 2s ·:::et,1 :cs referen~es a t'Jdc:is os estabelecimentos do ccntr1c._,:nte ,-.:: ~S· 1e 2s .~se· :.::s -a 

.·,-:é:l /-,,:;a -::e C'.Y'1..:e:enca da Pr::icuradona Geral do Estado ressalvado o direito da FaZE.:"CJa P,;o; ca ::e Es:a.:::c ::a 

Ba-.a cc;:)rar q1_;a1squer outrcs débitos que vierem a ser apurados 

t'Tl1toa err- ::;9. í212C20 conforrne Por1ana nº 918:99 sendo válida por 60 dias contados a Pi:Ht.r· oa da:a :::e 5.__.a 

en11ssão 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET. NO ENDEREÇO l1ttp:ilwww.sefaz.1Ja.9vv.l" 

:i ,:: r,·','-'1·.1ac;:i·~· e,e,,r->rta J'.) crH'.ão original dt_; ,nscnção no .:~r J,1"' 

Secretaria oa Receita Feaeral do M1nisteno da Fazenda 

I' \\; - ..:~ . 

lé1 



_,_·_91,.?_dçàL.' .~.eb: 
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\,. ··, I MUNICÍPIO DE IRECÊ 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Nº 0000307512020 

Emissão: 2011012020 

Validade: 1810112021 

MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR L TOA - ME 

CGA: 000.005.6161001-08 

CNPJ- 17406.28610001-02 
CNAE 4644-3101 

ROO BA 052 KM 354. 910 

TERREO 

LOT ALTA VITORIA 

44. 900-000 - IRECÊ, BA 

E:M CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PE:TIÇAO PROTOCOU:dJ1, 
NE:ST[ ÓRGAO E, RESSALVADO o DIREITO DA FAZE:NDA PUBLICA MUr,1c11•;" 
[)[ INSCRE:VER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A Sl-:R APURAc>,~ 
CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO. QUE MANDANDO RE:Vt I< U· 
REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REIJAfHICAO Vl-f<iFICU~ 
!1 INEXISTtNCIA DE DEBITOS RELATIVOS A INSCRiÇAO ACIMA t ~'": .. 
CONSTAR, DE:TERMINEI QUE FOSSE EXTRAIO/\ FSTI\ CFR flD/\U 0JEC!\.' 
rn: Tr<IBUTOS MUNICIPAIS. 

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARA NULO ESTE DOCUMENTO 

www 1rece c-a.aov.br 

1!11111rn1111111111111111111!11111: 111111111111 
- ,. ~'' ,, ' i ' ; i - , CGk 000.005 616/001-08 



Es~a.jo d~' 8a'1!a 

fUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 

End .. Rca o'crndes Souza Santos, s/n -Te!.: 74 3543 1076 

CNPJ no !2.465.010/0001-81 - CEP nº 44.885-DOO 

.,.,-"·· r" .·.-li-e., SO· ADMINISTR T ''O : - . ;. . '' ~ ' '""'. A T '\,/ " e. _ • · - •..__; ''·· . ;;_ .i '-J '-' ~ J. . Jt -., ' 

e Nº. 011009/2020 

1 

~ 
1 
1 
1 
• ! 
i 
1 
1 
" 

1 
. 1 
1 
·I 
1 

! 
! 

' .. 

0·1112020 

11,, ' \l 1 '\ • 
.l -J 

1 
1}rC:CO~ 1 t • ... OBJETO: 1\ presente licitação tem por objeto o Registro de 

para ruturas e eventuais aquisições de medicamentos, materiais ,. 

equipamentos hospitalares para atender às demandas do rv1u1~icipiu de 

\lulungu do \1orro/BA . 
~ 

DATA DE ABERTCRA: 25 DE SETF'tvlBRO DL 2020. 

ÀS 15:00 1-IORAS 

f) 

• 

i 

. 
l 
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Estado d3 Bahi< 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO 
Endc 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 N2. 368/2020. 
Pregão Presencial Para Registro de Preços n2. 011 /2020 

Processo Administrativo nº 011011 /2020 

O MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORROIBA, através do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE MULUNGU 00 MORRO/BA, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua 
Eronides Souza Santos, s/n, Centro, Mulungu do Morro/BA, CNPJ sob o nº 
12465.010/0001-81, neste ato representado por seu Prefeito. Sr. Fredson Cosme Andrade 
de Souza e pela Secretária de Saúde, Sra. Aida Mendes Santos. doravante denominados 
de FUNSAÚDE - MULUNGU DO MORRO e a empresa MAIS SAÚDE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ n2• 17.406.286/0001-02, estabelecida na Av. Adolfo Moitinho, 
224, Centro, lrecê/BA, neste ato representada pelo Sr(a). Cátia Erica Costa Martins, 
portador(a) da carteira de identidade nº 03093840-60 SSP/BA, inscrito(a) no CPF sob o nº 
880.157.265-49, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA. nos termos do 
ar.. 15 da Lei Federa! n º 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n º 
8.883/94. Lei Federal nº 10.520/2002 e demais normas legais aplicáveis e considerando o 
resu!tado da licitação 'la modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO OE 
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 - 00 OBJETO E 00 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 
aoaixo: 

LOTE 01 • MEDICAMENTOS ' 
i - ---· 

iitem ! 
: 1 

Descrição 
i 

Und. I Qtde. Marca 
Valor 1 · · ·- 1 

Unitári , Valor Total 

l 

1 

i 
1 

' 

i 

-

! 

1 

2 

3 

4 

1 Ampicilina 1 g, pó para solução injetávei, frasco Amp 800 
afl10ola 
Ceftriaxona dissódica, dosagem 1 g,pó I 1 

, liofilizado para solução injetavel endovenosa, Amp : 
1 frasco amoola i ! 

o 1 ! 
Blau i 6,09 ! 4.872,00 

5 

! Dipirona 500mg/ml, solução oral, frasco iOml 1 F . j 
, 

1
. r , 

1 

--tl;:;D::::ip=-ir::-o=-na=--s;;;oo;;::m=-g"'l=m•L-, s=-o:o-1u=-ç,-;:ã-o..,.in...,je-:t7áv-e:o-l,-a-m_o_o71a~l'-A--+-I. --+~"---+---+----~, 
12 ml · • mp j 

: 6 'Sulfato de Salbutamol 100mcg/dose, aerossol Fr ' 30 
Luso oral 

Teuto 

' V. ' O 1 : Total: 1 50. 00,00 ~ 
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i LOTE 04 • EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 

! Avental descartável em falso tecido, com! 1 

i J manga longa de aproximadamente 55cm, ' 1 1 

j i gramatura mínima 30g/m2 , com medidas de 

1 , aoroximadamente 1 ,20m de largura x 1 ,40m 1 1 G d ' 
! 1 ide comprimento, quadrado, com amarração na Und. 8.000 ran 6,65 
i 1 cintura e no pescoço e elásticos nos punhos, 1 1 esc 

1 i ! 1 1 Valor 

lltem : Descrição 1 Und. Qtde. Marca 1 Unitári 
i i o 

Valor Total 1 

i 

53.200,00 

t 1 iabricação de 100% polipropileno, não estéril. 1 
li 

,
1 1 resistentes (não rasgar com facilidade). 1a cor , i 

branca. 
1 

i 
!-~--+-====""-~~~~~~~~~~~~~~.:...-~-+-~~-+~~--+~~~+--~~~-...; 

;LUVA. de 9rocedimento, tamanho P, nao 1 1 i 
1 esteril. de :Jso unico, descartavel, apirogenica, 

1 i 
1 em latex natural, textura uniforme, ' 1 

! antiderrapante, formato anatomico, resistente ! li 1 

2 : a tra::ao, punha com bainha, comprimento ex 1 
200 ! Medix 1 

: min'mo de 230 mm, e largura minima de SO : 76,03 l 5.206.00 
• Mm cam variacao de ± 1 Omm, espessu~a l 
[ fllir.!rna de 0.08 mm lubrificada com po bio 1 

: acsor.dvel atoxico. Embalagem primaria 
1

1 

, acondicionada em caixa com 1 DO unidades .__ __ .;.==o=cc"-='c==-'~~-""""''-"-';.;.c.;...:...::C.c:....='-"-'==.=.~-+-~--+~~---'f---~~.l-~~-+---~~~ 
i LUVA, de procedimento, tamanho M, nac 1 

i t esteril, de uso un:co, descartavel, apirogenica, 
1 em iatex naturaí, textura uniforme, 1 

1 antiderrapante, formato anatomico, resistente i 
1 3 I a tracao, punho com bainha, comprimente Medix ' 

1 
; minimo de 230 mm, e largura minima de 95 ex 1 

600 , 76,03 

l
i i mm com variacac de ± 1 Omm, espessura, 
i 1 riinir':a de 0,08 mm, lubrificada com oo b10: 

! a':Jsorvívei atoxico . Embalagem primaria i 
i acondicionada em caixa com 100 unidades ' i i 

45.618,00 

1 1 LUVA, de procedimento, tamanho G, nao 1 

1 , esteril, de uso urico, descartavel, apirogeriica ! 
i ern iatex natural. textura uniforme, i 
1 antiderrapante, formato anatomico resistente a· 

li 

4 tracao, punho com bainha, comprimento 
, mínimo de 230 mm, e largura minima de 111 ex 
i mm com variacao de ±10 mm, espessura 

• 1 mínima de 0,08 mm, lubrificada com po bio 
! i absorvivel atoxico. Embalagem primaria 1 

1 aco::dícionada em caixa com 100 unidades. ! 
r·-·t-1r""1;-a-ca;-ca:-:.,-o-, -'-':t~a-m-a-nh;-o~~G~. ~p'-a~ra~~p=r"'o"'te:...ça..,._o-+--t----+1----+---!------l 

[ ! impermeável, mangas longas (elásticos nos 
! punhos, tornozelo< e capuz). Zíper frontal. 

1 5 i Con'.acciona.:ío er'l não tecido SMS Und. ' 30 Winner 50,34 i 

H
I ' (Sounbonded-Mehblown·Spunbonded) ; 1 

laminado 1mperrneave1. resistente a tração e 
rasao. Gramatura mínima 50Q/m2. 1 i 

76,03 150 Medix 11404,50 

1 
1.510,20 ' 

1 

1 

1 

Macacão, tamanho XG, para proteção 1 ! : 1 

. 6 1 impermeável, mangas longas (elásticos nos ,:. i 1 

1 pune.os, tornozelos e capuz). Zíper frontal., Und. , 30 i Winner 56,00 
L_ __ [_gonfe~c1or.ado em não tecido SMS i i 1 1 

1.680.00 ! 
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i (Spunbonded-Meltblown-Spunbonded) 1 1 

; laminado impermeâvel, resistente a tração e ,
1

· j 1. i, 
: rasgo. Gramatura mínima 50g/m2• . 

~--~1-'-=~-=-'=="'-==-='-'-'-'~=-'~-~~~~~~,~-.~~~~~~:~_._ 
MASCARA, c'rurgica, semi-facial. descartavel, i 1 

; com tres ca'lladas de protecao, sendo ai \ 
'intema em material hipoalergico, com ciio i 
: nasal embutido que permita ajuste adequado t 

: ao ~ortorro do íOSto, produzido em aluminio 1 

l suave e flex1veL nao traumatizante, inodora, 1 7 ! tiras costuradas com solda eletronica, bordas u~d. i 5o.ooo l Medix 1,43 
1 bem acabadas, isentas de cola e que 
j ;Trese~tem eficienci,a de filtracao bacteriana! 
, it:.F.B.1, para part1culas de 1.0 m1cron, acima 
! ae 95 %. Corfeccionada em não tecido, 100% i 

~-~! p_o_li_oropileno. Gramatura mínima 30g/m2• 

rv'ASCARA, de protecao respiratoria para: 
agentes biologico, N95/PFF2, semifacial, em! 
mater•al resiste11te, ar:tialergico, ajustavel ao 

8 .
1 
contorno facial, com prendecores em material Und. 800 
elastico nao desfante, com fixacao a:ras da 

! ore!ha, eficiencia de filtracao bacter:ana: j 

f---- 1 (E.F.B.) mínima de 95%. 
1
1 

, Descar, 
' 1 ' pack ! 

11,39 

! : MASCARA, descartável. semi-fac1a:. 3 I \ 

1 9 i camadas de proteção, material TNT. Und. 3.000 ! Anado \ 1,71 
---~9_n101ável, com prendedores em elástíco. i 

1 
' na t 

: i Ocuios proteção, material armação:! i 

10 
1 policarbonato e pvc, tipo proteção: lateral, 1 U d 150 

1 
! 

: Danny 1 8.55 

71.500,00 

9.112,00 

+-----j 

5.130.00 i 

1.282,50 
i matenal proteção: poiicarbonato, tipo lente:: n · 
j anti-risco anti-embaçante. cor lente: incolor. l.__,---~---+----+-----
1 Oculos de proteção ampla visão, permite : 
'sobreposição; com perteito ajuste semifacial: ! 1 
material da armação: poiicarbonato. tipo 

11 : proteção: lateral; lente transparente em Und. : 20 
imaterial policarbonato: tipo de tratamento: 1 

• , antirrisco e antiembaçante. Certificado de 1 

~ 1 ~provação n º 27185. 1 

' isapa•ilha de proteção descartável (propé) 1 

52,34 3m 

l Material: TNT, 100% polipropileno. Gramatura: 
1
1 Descar 1.' 

12 : mimma de 25g!m2, resistente, acabamento, Par 2.000 

1

. pack 
11 

0,28 
i elâstico que permita bom ajuste e cobertura i 
: completa do calçado até o tornozelo. i , 
1 Touca cirúrgica piissada em elâstico, Material: 1 , ·1 D m 1 

13 : TNT. Trilaminado, 100% polipropiieno, i Und. ! 11.000, e1_a i 0.25 
i Gramatura mínima: 20 gím2

• · ª_·º-·~--

1.046,80 

560,00 

2.750,00 

--~ . V. 
'-Total: _2_20_.o_o_o_,o_o 

1 2 - O preço estimado correspondente ao objeto contratual são os constantes da 
Proposta de Preços da Promitente Fornecedora, aceita na licitação acima referida, cujas 
planilhas constiiuem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados 
oelos representantes das partes contratantes, ou seja: R$ 270.000,00 (duzentos e setenta 
mil reais), sendo que: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais} e R$ 220.000,00 (duzentos e4. 
vinte mil reais), referente aos lotes 01 e 04, respectivamente. , ::; 

V'' 
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1.3 ... As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser 
adquiridas pelo Municipio. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima 
ideniificada, 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, pcdendo o fornecimento ser parcial ou total, de 
acnrdo co'TI as necessidades do Município. respeitadas as quantidades mínimas de carga 
º"'ª ~r2nsporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descnto. 

CLÁUSULA li - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2. ~ -- A presente Ata de Registro de Preços terá vaiidade de 03 (três) meses. contado a 
partir da assinatL<ra da Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado de acerco com 
a previsão legal. 

2.2 - Nos termos do art 15. §4 ºda Lei Federal n º 8.666/93, alterada pela Lei Federal n º 
8.883/94. durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Mui•;ngu 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 deteriora. 

2.3 - Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as 
c!áusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços 
rc o: 1/2020, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, 
i:ioependente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

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

a1 Recusa~-se a entregar o objeto adjudcado, no todo ou em parte. além de 30 dias 
corr'dcs, após o prazo preestabelecido neste Editai: 
b) incorrer e.11 atraso decorrente de defasagem da entrega 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 prazo global: 
c) fa!ir ou aissolver-se; ou 
d1 transferir. no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato. 

CLÁUSULA Ili· DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

3.1 · O pagamento será efetuado até o 5º. (quinto) dia útil, do mês subseqüente a entrega 
: to"''~·êrc;a das quantidades solicitadas pelo Município: 

3.2 ·· Para pagamento, a e'Tipresa deverá apreseritar à Secretaria competente, a nota fiscal 
e/ou fatura dolsl produto:s) en:'egue(s) de accrdo com o respectivo empenno devenao ser 
e:""1itida em nome do Município de Mulungu do Morro. 
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3.3 - Além da nota fiscal e/oci fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) 
d8verá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes 
documentos: 

3.3.1 - prova de regularidade com a Previdência Social (CND - Certidão Negativa de 
Débito, expedida pelo INSS/Federal dentro de seu período de val:dade; 

3 3.2 - prova de regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de 
S :Jação, expedido pela Caixa Econômica Federal\ dentro de seu período de validade; 

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

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

3.4 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao everto cuia descumprimento der origem à 
aplicação da penalidade. 

3.5 - O CNPJ da Detentora da Ata constante oa nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no procedimento !icitatório. 

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 aleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária. 

3.7 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% 
;circo décimos por ::erito) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção 
'110netária 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 pe!a Secretaria competente, 

4.2 - A empresa fornecedora deverá corstar na Nota Fiscal a data e hora em que a 
e'1tre'Já. dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos 
produtos. 

4.2.1 - A entrega será feita à Secretaria de competente, a quem caberá conferi-lo e lavrar 
T "':""0 de Recebirner!c PrrJvisório, oara efeito de posterior ver ~icação da conformidade do 
mesmo com as eigêricias do edital. 

4.3 - Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria rãa 
o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, qi..e deverá se" encami1'nado4{;' -1 
autoridade superior, sob pena de responsabilidade. , ' 

/ 
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4 4 - A Secretaria terá o prazo máximo de 24h (vinte e quacro horas) para processar a 
::cnterência do que foi ertregue. lavrando o tercno de recebimento definitivo ou notificando 
a DETENTORA DA ATA para substituição do ob;eto entregue em desacordo com as 
especificações. 

4.5 - o recebirnerito provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA 
DA ATA pela perfeiia 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, 
deieitos 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 orfl.Zo 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 

s.1.1 - Atestar o efetivo recebimento definitivo do obJeto licitado; 

5.1.2 - Ap'ica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso; 

5.1.3 - Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada. 
recessána à perfeita execução do Contrato: 

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 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 . 
previdenc;ános, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste 
contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo 
emoregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações 
de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos fornecimentos e de qualquer tipo de 
demanda. 

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

5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizac'os os pagamentos decorrentes da contratação 
(quando ocorrer), cc1110 salário de empregados e quaisquer outros_. kando a cargo d~ 
mesma a responsabli1dade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas se , 

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

5.2.5 - A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais 
causados ao Municíp:o, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por 
or:1issão 1nvo!untária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências 
'"'cessár1as para o ressarcimento. 

5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem 
solicitados pe10 Município, e CUJél.s reclamações se obr:ga 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 
J fizerem necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação. até o limite de 25% 

(virte e circo por cento) do valor contratado. 

• 

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 

6 1 - O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão 
formalizados pela emissão e ret:rados 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 
es;,-,·er prevista para data posterior à do seu vencimento. 

6.3 - Toda aquis1çãc deverá ser efetuada med:ante solicitação da unidade requisitante. a 
qual deverá ser feita através de Nota de Empenho. 

6.4 - Toda e qualquer entrega de material fora do estabelecido neste edital. será 
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a 
substituir os materiais. o que fará(ão) prontamente, ficando entendido que correrão por sua 
conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis. 

6.5 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades 
Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso 11, a'inea "a'', da Lei Federal nº. 
8.666193, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nQ. 8.883/94 e seguintes, e 
:Jerna:s normas pertinentes. 

CLÁUSULA VII- DAS PENALIDADES 

7 1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou 
de contratante, as licitantes, confoíllle a :nfração. estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 

7.1.1 - Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direto de 
:!:;!ar e c:o:itratar 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 contratar): suspensão do 
d:reito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% 
sobre o valor estimado da contratação; 

7.1.3 - 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 
q,,ais sará considerado corno inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 
<:>.tualizad0 do contrato: 

7.1 5 - lnexecuçãc parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 aros e muita de 8% sobre o va!or correspondente ao 
montante não adimplido do contrato; 

7.1.6 - lnexecução tola' do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Adm'1nistração 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 ,niaone1dade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Admirilstração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 1 O% sobre o valor atualizado do 
contrato. 

~ 1 B ~ As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

CLÁUSULA VIII- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8.1 - Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento 
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos 
termos da legislação em vigor, conforme Art. 65. leira "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. 

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 
º" ::J'lràmetros diri pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais 
c;r;:';oe;arerr. a redução dcs preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo 
oreço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas. 

84- O preço, quando atua!izado, não poderá ser superior ao praticado no mercado. 

CLÁUSULA IX- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 ~ A pre~e.,te Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito p{f;la . 
Adm rnstraçao, quando: 

7!7 
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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; 

21.; .3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro 
a2 oreços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 

9.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução letal ou parcial de contrato decorrente 
de registro de preços, se assim for decidido pela Adli1inístração, com observânc.a 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 
orocesso administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, 
;,,,:0 .. to OL inacessrvel o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no 
=1iáric 0-iicia, do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o 
preço registrado a partir da última publicação. 

9.3 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a íuízo da 
Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no 
art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nºB.666/93, alterada pela Lei Federal nºS.883/94. 

• 9 3 1 - A solicitação da detentora para cancelamemo dos preços registrados deverá ser 
lormulada com artecedêricia de 30 (trinta\ dias, lacultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA X - DAS UNIDADES REQUISITANTES 

10.1 - O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelos órgãos desta 
Administração, através do Setor de Compras. 

CLAUSULA XI - DAS COMUNICAÇÕES 

1 i .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. 

é/ 
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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 
011011:2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS. 

~ 3.2 - Integram esta Ata, o edita! do Pregão Presencial e a proposta da empresa MAIS 
S:J,:JDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA classificada em 1 º lugar no certame supra 
n;.;merado. 

13.3 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n º 8.666/93, 
aiterada pela Lei Federa! nº 8.883194, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a 
pcirneira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios 
gerais de aireito. 

CLÁUSULA XV - DO FORO 

1 ~.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 iestemunhas 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 

0 Áv:p,, 'Ot!l c4 C&ã.. Yi~h 
MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR L TOA 

Rep. Sra. Cátia Erica Costa Martins 
PROMITENTE FORNECEDORA 

•. .... 1~~~s. ,~~~~ rw 2) f~ f_,_jµ, ~,\),tyy 
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