FUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FERREIRA

PRAQA ACM JUNIOR
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
C.N.P.J.: 11-371.157/0001-40

ORDEM DE PAGAMENTOl
PROC. ADM/SD: 057-2021

NOTA DE EMPENHO: 87 /1 / 2021
"
TIRO DA NOTA
NORMAL

□

GLOBAL

0

□

estimativo

ORQAMENTARIOnri
E SUPLEMNTAR l * ]

EXTRAORDINARIO | ~[

PROGRAMA__________
PROGRAMA DE GESTAO DA SAUDE

003

atencao bAsica

ELEMENTO DE DESPESA

ATIVIDADE / PROJETO
3.3.9.0.30.00-00

I irAPR DF ENFRENTAMENTO AO COVIP-19
2059
FONTE DE RECURSOS: U-Transferfencias do SUS

iMaterial de Consumo
SALDO DA DOTAQAO

LICITACAO: 046-2021-D - Dispensa de Licitag§o
SALDO ANTERIOR

CONTRATO:

CONV^NIO:
R$ 6.322,02
ITEM DESP: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS______
CREDOR(A): 26103 - MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DIST. IMPORTAQAO E
ENDEREQO:
BAIRRO:
CIDADE:
SALVADOR / BA
r. u p j/CPF:08.395.821/0001-86

|

SAUDE

10

SUB-FUNQAO
301

ESPECIAL

FUNQAO

UNIDADE ORCAMENTARIA

I FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0209000

TIRO DE CRSDITO

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

R$ 5.700,00

R$ 622,02

R.G.:

I.E.:
HISTORICO

“

Movimentagdo de Sub-empenho
Saldo anterior: 5.700,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM:08/02/2021

RENATO MALTA LlRlO FILHO
Secreterio de Saude
LIQUIDAQAO
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA
LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR
PAGAMENTO.

EM:29/03/2021

DANIELA DE SOUSA LEMO^
Diretor (a) de Departamento

Saldo atual: 0,00

Valor: 5.700,00
VALOR DO EMPENHO R$
DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CR^DITO^ROPRIO
EM:08/02/2021
—iL )

R$ 5.700,00
DECLARO QUE O(S) MATRIAL(AIS) FOI(RAM)
RECEBIDOC E REGISTRADO(S) NO LIVRO
prOprio Oj 3UE 0{S) SERVIQO(S) FOI(RAM)
EM:29/03/2021
'
PRESTADOh V

DANIELA DE SO(USA L^MOS
Diretor (a) de Despartai into

Servidor

PROCESSO DE PAGAMENTO Na:168
VALOR TOTAL BRUTO R$:
VALOR DAS OEDUgOES R$:
PAGA-SE A QUANTIA DE R$:
Clnco Mil Setecentos Reals

5.700,00
0,00
5.700,00

Cheaue/Poc.Bco. Valor
Conta
Banco
5.700,00
BANCO DO BRASIL 35679-4 19676
EM:15/04/2021

RENATO MALTA LlRIO FILHO
Secretdrio de Saude

FOI PAGA A IMPORTANCIA
autorizada

EM: 15/04/2021

edlEa'catia^e caf£ mat OS

Tesoureiro (a) Municipal

Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.796.461/0001-64
Rua 30 de Julho, N° 168, CEP: 44.575-000 - Muniz Ferreira - Bahia

Controladoria Geral do Municipio
Relate C.M.I. n° 204/2021

Trata o presente expediente de formalizai^ao de ato tendo como objetivo o pagamento pela Aquisisao
de teste rapido para diagnostico de covid-19, a fim de atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saude, devidamente embasado atraves do Processo Administrative n° 057/2021 e
Dispense de Licita^ao n° 046/2021,, o qual e tempestivamente submetido ao crivo dessa
Controladoria Municipal para analise.
Preliminarmente cumpre salientar que foram atendidos os principios constitucionais vigentes na
contrata9ao ora analisada, sobretudo os principios da impessoalidade, economicidade e razoabilidade,
devidamente corroborados atraves de realiza9ao de processo administrative.
A contrata9ao de serv^os atraves da empresa MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO
DISXRIBUICAO de MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ N° 08.395.821/0001-86, foi
realizada mediante Processo Administrative n° 057/2021 e Dispense de Licita9ao n° 046/2021.
Sob o enfoque or9amentario e contabil, verifica-se que a note de empenho e a Note Fiscal n°
000.057.655, foram emitidas previamente a realiza9ao da despesa, sendo or9amentariamente
classificadas em estrita observancia a Portaria Interministerial n° 163/01 da Secretaria do Tesouro
Nacional e demais normas legais correlatas. A liquidaqao foi procedida regularmente, de acordo com
o periodo de presta9ao de serv^os, encontrandorse, portanto, as fases da despesa abordadas em
conformidade as disposi9oes da Lei Complementar n° 4.320, de 17 de mar90 de 1964.
Assim, por preencher os requisites legais necessaries, opina a Controladoria pela aprova9ao do
pagamento da despesa em tela.

Muniz Ferreira, 06 de Abril de 2021.

Gutierr§S§tqkile-San:

Muniz Fer^ra BA

OOCUMENTO AUXUIAR DE
NOTA FISCAL ELETR&NICA

□

MEDICOS
RUA ITAGI, Nfl 433 - LOTEAMENTO JARDIM

*• A/IGDT€ST

^.ELO - PITANGUIRAS

1 • SAlDA

pAgina i/i

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENT1CIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.Bn

>

2921 0308 3958 2100 0186 5500 1000 0576 5515 1333 2597

VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA
INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

inscri?Aoestadual,

0 -ENTRADA

Nfl: 000.057.655
S^RIE: 001

LAURO DE FREITAS/BA
CEP: 42701-370 FONE/FAX: (71) 2108-4020
NATXJREZA DA OPERAQAO

CONTROLE DO FISCO

DANFE

MEDTEST DIAG. COM. IMPOR DE MAT.

72433833

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAgAO DE USO

08.395.821/0001-86

129210605662259 29/03/2021 15:18:25

OESTTNATARIO / REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL

CNPJ/CPF

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FERREIRA

11.371.157/0001-40

DATA EMISSAO

29/03/2021
DATA SAfDA/ENTRADA

ENDEREQO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

R BARAQ DE TAITINGA, Ng 289 CASA

CENTRO

44575-000

MUNIClPIO

FONE / FAX

UF

MUNIZ FERREIRA

(75) 3663-2400

BA

29/03/2021
HORA SAlDA

INSCRIpAO ESTADUAL

15:15

FATURA
DUPLICATA

VALOR

VENCIMENTO

001

5.700,00

29/03/2021

DUPLICATA

VALOR

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

VENCIMENTO

cAlculo do IMPOSTO

VALOR DO ICMS

BCICMS

0,00

VALOR DOS PRODUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO IPI

5.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.700,00

0,00

DESP ACESSdRIAS

OESCONTO

VALOR DO SEGURO

VALOR DO FRETE

VALOR DO I C
MS ST

8C I CMS ST

0,00

0,00

TBANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
C6DIGO ANTT

FRETE POR CONTA

RAZAO SOCIAL

MEDTEST DIAG. COM. IMPOR DE MAT.
MEDICOS
''

_

PLACA DO VEfCULO

UF

08.395.821/0001-86

ENDEREgO

MUNIClPIO

UF

RUA ITAGI, 433 - LOTEAMENTO JARDIM BELO

LAURO DE FREITAS

BA

QUANTIDADE

espEcie

ol

VOLUME(S)

CNPJ/CPF

0 mi 3 ■ Ernltome
2 - Torcclros
1 ou 4 • Deslinatirio 9 • Sem Frete

numeraqAo

MARCA

INSCRigAO ESTADUAL

72433833

PESO BRUTO

PESO LlOUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVigOS

cOdigo
4917

DESCRigAo

PANBIOTM COVID-19 IGG/IGM RAPID TEST - 25 TESTES (ICO-

NCM

CST

30021590

760

CFOP

5403

UN

QTDE

KT

12,0000

VALOR

VALOR

UNIT.

TOTAL

475,00

5.700,00

BC ICMS

0,00

VALOR

ALSO

ICMS

ICMS

0,00

0,00

T402) COV0042036 QTDE: 12 31/03/2022 VAL APROX TRIBUTOS
RS 2319.33 (40,69%) FONTS: IBPT
DADOS AOICtONAIS
RESERVAOO AO FISCO

INFORMAgOES COMPLEMENT A
RES
PEDIDO:18366 CODIGO VENDEDOR:RAFAEL VENDEDOR:RAFAEL MARINHO VAL APROX TRIBUTOS R$2319.33 (40.69%) FONTE
IBPT
(LI) INFORMACOES COMPLEMENTARES:
EXCLUSAO DO ICMS PROPRIO DA BASE DE CALCULO DAS CONTRIBUtCOES DE PIS/PASEP E COFINS.
PROCESSO: 1005480-72.2017.4.01.3300

It

DISPENSA 046/2021 - CONTRATO 050/2021 - AF 005/2021 - REF. 300 TESTES COVID IGG IGM - 1KT = 25T X 12 * 300T X 19,00 =

*

5.700,00 • DADOS BANCARIOS MEDTEST - BANCO DO BRASIL - AG 2957-2 C/C 19676-2

7^

4'

r

9

Emissao: 06/04/2021 17:10

fi'lyKi | GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
^■rfe3l*/ SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Especial de Debitos Tributaries
(Positiva com efeito de Negativa)
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 ■ Codigo
Tributario do Estado da Bahia)

:

c/
Certidao N°: 20211424724
razAo social

MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTR1BUJCAO IMPORTACAO E EXPORTACAO I
INSCRICAO ESTADUAL

CNPJ

072.433.833

08.395.821/0001-86

Fica certificado que constam, ate a presente data, as seguintes pendencias de responsabiiidade do contribuinte acima
identificado, reiativas aos tributes administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando a
presente certidao Positiva o efeito de Negativa:
DECRETO No. 20.314 DE 17 DE MARQO DE 2021

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS
299430.0001/18-1 - Inicial/DEFESA

299430.0003/18-4 - Inicial/DEFESA

299430.0004/18-0 - Inicial/DEFESA

600000.0285/21-0 - Inicial/PARCELAMENTO

600000.0299/21-1 - Inicial/PARCELAMENTO

600000.0548/20-3 - Inicial/PARCELAMENTO

600000.0549/20-0 - Inicial/PARCELAMENTO

600000.0621/20-2 - Inicial/PARCELAMENTO

600000.0697/20-9 - Inicial/PARCELAMENTO

600000.1659/19-0 - Inicial/PARCELAMENTO

600000.1769/19-0 - Inicial/PARCELAMENTO

600000.1770/19-8 - Inicial/PARCELAMENTO

850000.0353/19-7 - Inicial/PARCELAMENTO

850000.0789/19-0 - Inicial/PARCELAMENTO

850000.1919/21-6 - Inicial/PARCELAMENTO

850000.2081/16-0 - Inicial/PARCELAMENTO

850000.2127/20-8 - Inicial/PARCELAMENTO

850000.2306/20-0 - Inicial/PARCELAMENTO

850000.2622/15-2 - Inicial/PARCELAMENTO

850000.2746/19-6 - Inicial/PARCELAMENTO

850000.3377/20-8 - Inicial/PARCELAMENTO

850000.4355/17-8 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA

850000.4404/14-4 - Inicial/PARCELAMENTO

850000.5710/20-6 - Inicial/PARCELAMENTO

850000.6339/17-0 - Inicial/PARCELAMENTO

850000.7260/20-8 - Inicial/PARCELAMENTO

Esta certidao engloba os debitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na
Divida Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressatvado o direito.da Fazenda Publica do Estado da
Bahia cobrar quaisquer outros debitos que vierem a ser apurados.
Emitida em 06/04/2021, conforme Portaria nD 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partirda data de sua
emissao. y
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO RODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentagao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO
Nome: MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE MATERIAIS MEDICOS LTBA
CNPJ: 08.395.821/0001-86 J
de a Fazenda Nacional cobrar
dividas de
Ressalvado o direito
.... _
> e inscrever quaisquer
,
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certmcado que.
1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsiderapao para fins de certifica^ao da regularidade fiscal, ou ainda nao venetdos, e
2. nao constam inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao
negativa.
Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administra?ao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 00:45:04 do dia.23/11/2020 <hora e data de Brasflia>.
Valida ate 22/05/2021.
.1/
Codigo de controle da certidao: E99F.8551.9C53.C70A
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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PODER JUDICIARIO
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.395.821/0001-86
Certidao n° : 11794999/2021
Expedigao: 06/04/2021, as 17:12:32
180 (cento e oitenta) dias, contados da data
Validade: 02/10/2021
de sua expedigao.
«/■

Certifica-se que medtest diagnostica comercio distribuicao importacao e
EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o n° 08.395.821/0001-86, NAO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrative n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agencies ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessaries a identificagao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Duvidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br

06/04/2021

m

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
DATA DE ABERTURA

NUMERO DEINSCRIQAO

COMPROVANTE DE INSCRigAO E DE SITUAgAO 30/10/2006
CADASTRAL

08.395.821/0001-66
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

MEDTEST DIAGNOSTICA

DEMAIS

CODIGO E DESCRigAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

46.45-1-01 • Comercio atacadista de instrumentos e materials para uso medico, ciriirgico, hospitalar e de laboratories
CODIGO E DESCRigAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

33.12-1-02
33.12-1-03
46.18-4-02
46.44-3-01
46.64-8-00
pegas

- Manutengao e reparagao de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- Manutengao e reparagao de aparelhos eletromedicos e eletroterapeuticos e equipamentos de irradiagao
- Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares
- Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes e

CODIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURiDICA

206-2 -Sociedade Empresaria Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

R ITAGI

433

QUADRA09LOTE18 LOTEAMENTO
JARDIM BELO HORIZONTE

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICiPIO

UF

42.701-370

PITANGUEIRAS

LAURO DE FREITAS

BA

ENDEREgO ELETRONICO

TELEFONE

FIN ANCAS@MEDTEST.COM.BR

{71)2108-4020

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAgAO CADASTRAL

DATA DA SITUAgAO CADASTRAL

ATIVA

30/10/2006

MOTIVO DE SITUAgAO CADASTRAL

SITUAgAO ESPECIAL

********

DATA DA SITUAgAO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 06/04/2021 as 17:11:25 {data e hora de Brasilia). i/
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Consulta Regularidade do Empregador

06/04/2021

Imprimlr

Voltar

CAtXA ECONbMSCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

Inscri^ao:
Razao Social:
Enderego:

08.395.821/0001-86
MEDTEST D1AGNOSTICA COM DIST IMPORT EXPORT MAT MEDICOS
R ITAGI 433 QD 9 LT 18 LOT JD B / PITANGUEIRAS / LAURO DE FREITAS / BA / 42701-370

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe 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 situagao
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.
O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer debitos referentes a
contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:25/03/2021 a 23/04/2021
Certificagao Numero: 2021032500504947634080

✓

/
Informagao obtida em 06/04/2021 17:10:33
A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificagao de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

!

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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* Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

•*5'.

I.
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M U f. i C1 »I o Dt

MUNIZ FERREIRA

v

CONTRATO N° 050/2021
O MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa juridica de ^direito publico interne
inscrita no CNPJ 13.796.461/0001~64, com sede -administrativa Prefeitura
Municipal na Praga ACM Junior, n° 168, Centro - CEP 4,4.575-000 Muniz Ferreira -

COMERCIO DISTRIBUI^AO IMPORTA^AO E EXPORTAQAO DE MATERIAIS
MEDICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n
08.395.821/0001-86, estabelecida na Rua Itagi, Jardim Belo Horizonte, 18,
Quadra 09, Lote 18, Pitangueiras, Lauro de Freitas - BA, representada pelo seu
representante legal, Jessica Santos Marinho, portadora da Cedula de Identidade n
Cl: 13.020.377-73 SSP/BA e CPF n° 054-465.165-08, aqui denominada
CONTRATADA, com base no Process© Administrative n°. 057/2021,
correspondente a Dispensa n° 046/2021 e disposigoes da Lei Federal n° 8,666, de
21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento,
mediante as ciausulas e condigoes seguintes:
CLAUSULA PRJMEIRO - DO OBJETO
Aquisigao de teste rapido para covidl9.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
O valor deste contrato para o periodo de sua vigencia e de R$ 5.700,00 (cinco mil e
setecentos reals), obtidos a partir da multiplicagao da quantidade estimada pelo
valor proposto pala Contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DESPESA
As despesas para o pagamento do Contrato decorrente desta licitagao correrao por
conta dos recursos da Dotagao Orgamentaria a seguir especificada.
Unidade
Dotagao
Orgamentaria “

03/09

Atividade

Elemento

Fonte

2017/2059

3.3.9.0.30.00.00

14

CLAUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO
O inicio do fomecimento de teste rapido para cpvidl9, objeto deste contrato,
ocorrera imediatamente apos o recebimento pela CONTRATADA da ordem de
fornecimento emitida pelo CONTRATANTE.
CNPJ: 13.796,461/0001- 64

Pra?a 30 de Julho, n° 168, Centro - Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000.
1

©

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

MUniCidO 01___________ __

MUNIZ FERREIRA
NOSSfcCEWrC

° ' O CONTRATANTE reaiizara o forneciinento diretamente no estabelecimento
§ 1
rndicado na proposta vencedora da CONTRATADA, o qual nao podera ter horario de
funcionamento inferior ao intervaio das 8 (oito) as 18 (dezoito) horas.
§ 2° - A CONTRATADA fornecera os produtos mediante a apresentacao da
“Autorizagao de Fornecimento”, devidamente preenchida, datada e assinada por
funcionario autorizado, conforme modelo previamerite apresentado pela
CONTRATANTE e acordado pelas partes.
§ 3° - O fornecimento sera recusado no: caso de apresentar densidade fora dos
padroes, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado,
contaminapao por quaisquer elementps nap permitidos em sua composi^ao ou a
presen$a de outras substancias, em percentuais alem dos autorizados em sua
composigao.
§ 4° ~ Ofornecimento recusado devera ser substituido no prazo maximo de 24 {vinte
e quatro) horas, contadas a partir do recebimento pela CONTRATADA da
formalizafao da recusa pelo CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os
custos dessa opera^ao, inclusive os de repara9ao.
§ 5° - Para o fornecimento de teste rapido para covidl9, a CONTRATADA devera
especificar os quantitativos dos testes fornecidos, por meio de preenchimento da
requisigao emitida pelo CONTRATANTE.. bem como fomecer o devido comprovante.
§ 6° - Nao sera admitida recusa de fornecimento pela CONTRATADA em decorrencia
de sobrecarga na sua capaddade instalada.
§ 7° - Em caso de panes, casos fortuitos ou de forga maior, a CONTRATADA devera
providenciar aiternativas de fornecimento no prazo maximo de Ol(uma) hora, apos
o recebimento da formalizagao de .descontinuidade do fornecimento emitida pelo
CONTRATANTE, sob pena de softer as sangoes previstas no presente contrato.
CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA
O prazo de vigencia deste contrato e ate '90 dias, contado da data da sua
assinatura, com eficacia apos a publicagao - do seu extrato no Diario Oficial do
Municipio, tendo inicio e vencimento em dias de expediente, devendo-se exeluir o
primeiro e incluir o ultimo,
■ .
■

'V

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUgAO DO CONTRATO
Nao sera exigida a garantia para execugao do presente Contrato.
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CLAUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
Cabe ao CONTRATANTE:
I - prestar as informa^oes e os esciarecimentos pertihentes que venham a ser
solicitados pelo representante da CONTRATADA;
II - solicitar a troca dos produtos que nao ateriderem'as especifica^oes do objeto
contratado;
III - solicitar o fornecimento dos produtos constantes do objeto deste contrato
mediante a expedigao de autorizagao de fornecimento;
IV - notiflcar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrencia de eventuais falhas ou
imperfei9oes no fornecimento, fixando prazo para sua corre^ao.
V - designar servidores do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a
execuipao do Contrato, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93;
VI - fornecer a CONTRATADA, nomes e modelos de assinaturas dos responsaveis
por liberar autorizagoes para guia de abastecimento.

CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
Cabe a CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigagoes:
I - responder pelos danos causados diretamente a Admimstragao ou aos bens do
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execugao deste contrato, nao
exciuindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento
pelo CONTRATANTE;
II - efetuar a troca dos produtos que nao atenderem as especificagoes do objeto,
no prazo estabelecido neste contrato;
III - comunicar
a
AdministragaodoCONTRATANTEqualquer
anormalidade
constatada e prestar os esciarecimentos solicitados;
IV - manter, durante o periodo de contratagao, o atendimento das condigoes de
habiiitagao exigidas na Jicitagao.
V - credenciar, junto ao CONTRATANTE, preposto para representa-la sempre que
for necessario, prestando os esciarecimentos e atendendo as reclamagoes que por
ventura surgirem durante a execugao do contrato;
VI - fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Protegao Individual EPI, exigidos pela Secretaria de Seguranga e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE,
bem como cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;
VII - observar e adotar todas as normas de seguranga e prevengao a incendio,
recomendadas por Lei.
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§ 1° - A CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:
1 - todos os encargos previdenciarios e obrigagoes socials previstos na legislacao
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca propria, vez que os
seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com o
CONTRATANTE;
II - todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada
a execugao deste contrato, originariamente ou vinculada.por prevengao, conexao ou
continencia;
HI - encargos fiscals e comerciais resultantes desta contratagao.
§ 2° - A inadimplencia da CONTRATADA, com referencia aos encargos estabelecidos
no item anterior, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a
Administragao do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razao
pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
§ 3° - Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:
1a contratagao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigencia deste contrato;
II - a veiculagao de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver previa
autorizagao da Administragao do CONTRATANTE;
HI - a subcontratagao de outra empresa para a execugao do objeto deste contrato.
CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZApAo
Durante a vigencia deste contrato, a execugao do objeto e acompanhada e
fiscalizada pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Administragao e Planejamento
da Prefeitura Municipal ou por representante do CONTRATANTE, devidamente
designado, permitida a assistencia de terceiros.
§ 1° - 0 fiscaiizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo
executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tomar
necessaria.
§ 2° - A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administragao do
CONTRATANTE durante o periodo de vigencia deste contrato, para representa-la
sempre que for necessario.
§ 3° - A atestagao de conformidade do fomecimento;do(s) produto(s) cabe ao titular
do setor responsavel pela fiscalizagao do contrato ou a oiitro servidor designado
para esse fim.
CNPJ: U.796.461/0001- 64 Pra^a 30 de Julho, n° 168, Centro - Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000.
4

■j

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
!TT Governo Municipal

HUUICtPlO

»

MUNIZ
FERREIRA
ftoti* r«ff»A.
* emit
hoh

CLAUSULA DECIMA - DA LIQUIDAQAO E DO PAGAMENTO
1

A CONTRATADA deve apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura relativa ao
fornecimento do mes anterior, em 2 (duas) vias, emitidas e entregues naTesouraria
da Prefeitura Municipal, para fins de liquidate e pagamento, acompanhada,
quando solicitado pelo CONTRATANTE, das seguintes comprovayoes:
a) regularidade junto ao INSS-CND;
b) regularidade junto ao FGTS-CRF;
§ 1° - A nota fiscal/fatura emitida devera confer as seguintes informagoes.
a) total de itens fornecido;
b) multiplicagao das quantidades, pelo pre?o ofertado pela contratada.
§ 2° - A nota fiscal/fatura nao devera center arredondamentos de valores. Quando o
resultado da operagao final apresentar 3 (tres) casas decimals ou mais, deverao ser
eliminadas as casas decimals a partir da terceira, considerando para valores em
centavos, apenas as duas primeiras casas decimals. Essa operagao devera ser
efetuada no valor final.
§ 3° - A CONTRATADA devera apresentar, em ate 10 (dez) dias uteis, a contar do
ultimo dia do mes anterior ao da emissao da nota fiscal/fatura, pre-faturamento
com detalhes dos abastecimentos, para conferencia por parte do CONTRATANTE e
posterior aprova£&o para faturamento.
§ 4° - O pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 10(dez} dias
uteis, contado da data da protocolizagao da nota fiscal/fatura e dos respectivos
documentos comprobatorios, caso estes forem exigidos pelo CONTRATANTE na
forma prevista nesta clausula, mediante ordem bancaria creditada em conta
corrente da CONTRATADA,
§ 5° - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA na pendencia de qualquer
uma das situagoes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteragao de
pregos ou compensagao fmanceira:
a) a.testagao de conformidade do fornecimento;
b) comprovagao de regularidade junto a Seguridade Social (CND), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (CRF).
§ 6° - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impega a liquidagao
da despesa, a nota fiscal/fatura sera devolvida a CONTRATADA pela
CNPJ: 13.796.461/0001-64 Pra?a 30 de Julho, nfl 168, Centro - Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000*
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FISCALIZAQAO e o pagaraento ficara pendente, ate que a mesma providencie as
medidas saneadoras.
§ 7° - A contagem do prazo para pagamento iniciar-se-a apos reapresentagao do
documento fiscal, fato esse que nao podera acarretar qualquer onus adicional para
o CONTRATANTE, nem devera haver prejuizo do fornecimento peia CONTRATADA.
§ 8° - O CONTRATANTE nao fica obrigada a adquirir/as refeigoes na totalidade do
valor e das quantidades estimados para a contratagao, realizando o pagamento de
acordo com o fornecimento efetivamente prestado.- r
§ 9° - O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a raultas ou indenizagoes devidas pela CONTRATADA, nos termos
deste contrato.
§ 10 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratorios devidos pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluidos na
fatura do mes seguinte ao da ocorrencia, sao calculados por meio da aplicagao da
seguinte formula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratorios;
N « Numero de dias entre’.a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
■e

VP - Valor da parcela em atraso.
I - indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I
I 6/100
I* i
0,00016438
365
365
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLAUSULA DECIMA PRIMIERA - DA ALTERA<?AO DO CONTRATO
.■v

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, coin a apresentagao das devidas
justificativas.
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CLAUSULA D^CIMA SEGUNDA - DAS SAN<?6ES
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93,; a CONTRATADA flcara
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim consideraiio pela Administragao,
inexecu^ao parcial ou inexecugao total da ^ obrigagao, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a previa e.ampla defesa, as seguintes
penalidades:
I - advertencia;
l)multade:
a) 0,3% (tres decimos por cento) ao di.a sobre 1/12 (um doze avos) do valor do
contrato em caso de atraso injustiiicado no fdrnecimento, limitada a incidencia a 30
(trinta) dias. Apos o trigesimo dia e a criterio da Administragao, no caso de
execugao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagao do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigagao assumida, sem prejuizo
da rescisao unilateral da avenga;
b) 0,3% (tres decimos por cento) sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato
por ocorrencia de descumprimento das obrigagoes assumidas,
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execugao
do objeto, por periodo superior ao previsto na alinea "a” ou de inexecugao parcial da
obrigagao assumida;
d) 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecugao total da
obrigagao assumida;
II - suspensao temporaria do direito de participar de licitagao e impedimento de
contratar com a Administragao do CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2 (dois) anos.
Ill - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangao aplicada com base na
condigao anterior.
§ 1° - As sangdes de muka podem ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a
de advertencia, suspensao temporaria do direito de participar de licitagao e
impedimento de contratar com o Municipio de Muniz Ferreirae declaragao de
** .
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inidoneidade para iicitar ou contratar com a Administra^ao Publica, descontando-a
do pagamento a ser efetuado.
§ 2° - Excepcionalmente, "ad cautelam”, o CONTRATANTE podera efetuar a
reten^ao do valor presumido da multa, antes da instauragao do regular
procedimento administrative.
clAusula decima terceira - DA rescisAo

A inexecugao total ou parcial deste contrato'.enseja a sua rescisao, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.
§ 1° - A rescisao deste contrato pode ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificandose a CONTRATADA com a antecedencia minima de 30 (trinta) dias, exceto quanto
ao inciso XVII;
b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licita^ao,
desde que haja conveniencia para o CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da legisla^ao vigente sobre a materia.
§ 2° - A rescisao administrativa ou amigavel deve ser precedida de autohzagao
escrita e fundamentada da autoridade competente.
§ 3° - Os casos de rescisao contratual devem ser formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
DA FUNDAMENTA?AO
VINCULAQAO AO EDITAL E A PROPOSTA
clAusula

d£cima

quarta

LEGAL

E DA

O presente contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/93.
clAusula decima quinta - do foro

As questoes decorrentes da execupao deste Instrumento, que nao possam ser
dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas Foro da Cidade de
Nazare Estado da Bahia, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2
(duas) vias de iguai teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de
Hdas, sao assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Muniz Ferreira, 08 de fevereiro de 2021.

U
TfenoMrereira ddySantos
pmeifoMunicipal
Cl: r?^0567289800
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totma digital
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pot JESSICA SANTOS
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MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUK?AO IMPORTAQAO E
exportaqAo DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
Representante legal: Sr.a. Jessica Santos Marinho
Cl: n° 13.020.377-73 SSP/BA
CPF n° 054.465.165-08
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Banco do Brasil

Transferencia entre contas diversas
Debitado
Nome

BA 292220 FMS CUSTEIO SUS

Agencia

238-0

Conta corrente

35679-4

Creditado
Nome

MEDTEST DIAGNOSTICA COMER

Agencia

2957-2

Conta corrente
Valor

19676-2
• 5.700,00

Destinapao

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE666092 RENATO M LIRIO FH

15/04/2021 08:59:35

JE682033 GILENO P SANTOS

15/04/2021 09:30:57

Transagao efetuada com sucesso.
Transagao efetuada com sucesso por: JE682033 GILENO P SANTOS.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html#/template/~2Fpendencias-2FGTPY.bb

2/2

