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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA 
ESTADO DA BAHIA

CNPJ - 14.105.209/0001-24 
Piaga Henrique Brito, n° 344 - Centro 
CEP: 46.445-000 - Carlnhanha - BA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2021
Dispensa de Licitagao 001/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAQAC DE 
SERVigOS QUE FAZEM ENTRE SI O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE DE CARINHANHA E 
CLINICAINTEGRADA PRATES E PRATES.

Instrumento contratual, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, pessoa 
jun'dica de direito publico, inscrito no CNPJ sob n° 11.747.165/0001-48, com ende-ego na Rua 
Francisco Timoteo, s/n, nesta cidade de Carinhanha - Bahia, representada por seu secretario 
municipal, o senhor Fabn'cio Barreto Nogueira, portador da Identidade n° 07124868 44 SSP/BA 
e CPF n° 005.591.865-41, residente e domiciliado a Rua Francisco Timoteo, 434, SUDENE, 
Carinhanha - BA, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CLINICA INTEGRADA 
PRATES E PRATES, sociedade empresaria limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o N0 
19.130.961/0001-49, situada na R Engenheiro Francisco Cardoso, 382, Centro, Ifrassuce, 
CEP: 46.390-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr Ismael 
Guimaraes Prates, brasileiro, solteiro, dentista, residente e domiciliado a Praga do Mercado, 51, 
Centro, CEP: 46.309-000, portador da Carteira de Identidade MG 0983321046, expedida pe’a 
SSP/BA, e CPF n° 033.363.915-47, em conformidade com o estabelecido no Inciso IV, Art. 24 
da Lei 8.666/93, Art. 4° da Lei 13.979/2020, e Art. 2° do Decreto Municipal n0 21/2021, 
mediante as clausulas e condigoes a seguir enunciadas.

[CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato e a “contratagao de empresa para fomecimento de 
kits de teste rapido para diagnostico da COVID-19, com o intuito de combater e minimizar a 
propagagao do Coronavirus no municipio de Carinhanha - BA”.

Valor Total iValor
unitario

Marca QuantidadeDescrigaoItem

R$ 20.003,00R$ 80,0025 TestesKit teste COVID19, AG, 
Swab Nasal

Vida
Tecnologia

01

■"T[clAusula segunda - vigEncia

2.1 O prazo de vigencia deste Termo de Contrato e de 15 de Janeiro de 2021 a 26 de fevereirc 
de 2021, prorrogavel por pen'odos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de 
enfrentamento dos efeitos da situagao de emergencia de saiide publlca de importancia 
internacional. I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA 
ESTADO DA BAHIA

CNPJ - 14.105.209/0001-24 
Pra?a Henrique Brito, n° 344 - Centro 
CEP: 46.445-000 - Carinhanha - BA

[CLAUSULA TERCEIRA - PREQO

3.1 O valor global do presente contrato e de R$ 20.000,00 (Vinte mil reals), a ser pago em ate 
10 dias, conforme item 5.1 da clausula quinta.

3.2 No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes 
da execugao do objeto, inclusive tributes e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros 
necessaries ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

[CLAUSULA QUARTA - DOTAgAO orqamentAria

4.1 As despesas decorrentes desta contratagao estao programadas em dotagao orgamentaria 
propria, prevista no orgamento do Municipio de Carinhanha, para o exercicio de 2021, na 
classificagao abaixo:

Orgao:
Secretaria:
Unidade:

02 - Prefeitura Municipal de Carinhanha 
0801 Fundo Municipal de Saude 
08.01 - Fundo Municipal de Saude 

Projeto/atividade: 2.330 - Agoes emergenciais de combate ao Coronavfrus COVID 19
3.3.90.30.00.00 - Material de consumoElemento:
14Fonte:

[CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de ate 10 dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definit vo do servigo

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da 
regularidade fiscal, mediante consults aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao 
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento.

5.5 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorregoes serao devolvidas a contratada e seu 
vencimento ocorrera em 30 (trinta) dias apos a data de sua apresentagao valida.

5.6 O recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN devera ser feito 
em consonancia com o artigo 3° e demais disposigoes da Lei Complementar Federal n°
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ - 14.105.209/0001-24 
Praja Henrique Brito, n° 344 - Centro 
CEP: 46.445-000 - Carinhanha - BA

116/2003, e respeitando as seguintes determinagoes:

a) Case seja exigfvel, a luz da legislagao municipal, a retengao do ISSQN pelo tomador dos 
servigos o CONTRATANTE, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia 
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente 
apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da CONTRATADA no prazo previsto 
na legislagao municipal.

[CLAUSULA SEXTA- REAJUSTAMENTO DE PREgOS

O 6.1 Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da assinatura do contrato.

[CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUgAO

7.1 Nao havera exigencia de garantia de execugao para a presente contratagao.

[CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAgAO

8.1.0s bens/produtos deverao ser entregue de acordo com as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saude (remessa unica ou parcelada), no local definido na ordem de compra.

8.2 Os bens serao recebidos provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e 
fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior verificagao de sua conformidade com as 
especificagoes constantes neste contrato.

8.3 O prazo de entrega deve, necessariamente, estar abrangido no prazo de vigencia.O
8.4 Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificagoes, devendo ser substituidos imediatamente, a contar da notificagao da contratada, 
as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

8.5 Os bens serao recebidos definitivamente apos a verificagao da qualidade e quantidade do 
material e consequente aceitagao mediante termo circunstanciado.

8.6 O recebimento provisorio ou definitive do objeto nao exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

[CLAUSULA'NONA - OBRIGAQQES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA*

9.1 Sao obrigagoes da CONTRATANTE:
9.1.1 receber o objeto no prazo e condigoes estabelecidas no contrato;
9.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ- 14.105.209/0001-24 
Praija Henrique Brito, n° 344 - Centro 
CEP: 46.445-000 - Carinhanha - BA

[CLAUSULA DECtMA PRIMEIRA - SANgOES ADMINISTRAfIVAS

11.1 Comete infragao administrativa nos termos da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA que:
11.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagoes assumidas em decorrencia da 
contrata?ao;
11.1.2 ensejar o retardamento da execugao do objeto;
11.1.3 falhar ou fraudar na execugao do contrato;
11.1.4 comportar-se de modo inidoneo; ou
11.1.5 cometer frauds fiscal.

11.2 Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode aplicar a 
CONTRATADA as seguintes sangoes:
11.2.1 Advertencia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigagoes 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejufzos 
significativos para o servigo contratado;
11.2.2 Multa de 0,1 % (urn decimo por cento) ate 10% (dez por cento) sobre o valor, em caso de
1. atraso na execugao do objeto,
2. inexecugao parcial da obrigagao assumida;
3. inexecugao total da obrigagao assumida;.

11.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate 
dois anos;

11.4 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejufzos causados;

11.5 As sangoes previstas acima poderao ser aplicadas ci CONTRATADA juntamente com as de 
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

[CLAUSULA bfeCIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1 O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:
a. Por ato unilateral e escrito da Administragao, nas situagoes previstas nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequencias indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejufzo da aplicagao das sangoes previstas;
b. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.
c. Judicialmente

12.2 Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ- 14.105.209/0001-24 
Pra^a Henrique Brito, n° 344 - Centro 
CEP: 46.445-000 - Carinhanha - BA

Contratada o direito a previa e ampla defesa.

12.3 A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisao administrativa 
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

[CLAUSULA' DfeCIMA TERCEIRA - VEDAgOES

13.1 £ vedado a CONTRATADA interromper a execugao do objeto sob alegagao de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

[CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAQOES

14.1 Eventuais alteragoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 
1993.

14.2 A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos 
ou supressoes que se fizerem necessaries, ate o limite de 25% (cinquenta por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, nos termos da Lei n. 13.979/2020.

'CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS'OMISSOS
i

15.1 Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes 
contidas na Lei n° 13.979, de 2020, na Lei n° 8.666, de 1993 e demais normas de licitagoes e 
contratos administrativos.

[CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DISPENSA DE LICITAQAOi

16.1 Alavratura do presente Termo de Contrato referente a Dispensa de Licitagao n°. 001/2021, 
devendo o contratante disponibilizar em sitio oficial especifico na rede mundial de 
computadores (internet), no que couber, o nome do contratado, o prazo contratual, o valor e o 
respective processo de contratagao.

16.2 O presente Termo de Contrato se vincula a proposta da Contratada.

"CLAUSULA'DECIMA SETIMA - DO CONTROLE E FlSCALIZAgAO

17.1 Nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993, a fiscalizagao do presente contrato sera 
exercida pelo senhor Jose Landmarlos Pinheiro de Souza, designado por meio da Portaria 
02/2021, ao qual competira o acompanhamento e fiscalizagao da entrega dos bens, anotando 
em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a execugao e determinando o que 
for necessario a regularizagao de falhas ou defeitos observados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ- 14.105.209/0001-24 
Pra^a Henrique Brito, n° 344 - Centro 
CEP: 46.445-000 - Carinhanha - BA

17.2 A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeigoes tecnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em 
corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

'cl'ausuCa' DECTMAOITAVA - FORO'

18.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Carinhanha, Estado da Bahia, que prevalecera 
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do 
presente contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 02 (duas) 
vias, de igual teor e forma, na presenga das testemunhas, que o subscrevem, depois de lido e 
achado conforme.

Carinhanha-Ba, 15 de janeiro de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
CARINHANHA

Fabn'cio Barreto Nogueira 
Secretario Municipal 

Contratante

J)'
CLINICAINTEGRADA PRATES EPRATE

CNPJ 19.130.961/0001-49 
P/ Ismael Guimaraes Prates 

Contratada

Testemunhas:Testemunhas:
2.1.

CPF: -<$o CPF:
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p v?

-000 *891-SSI

jSMgt MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

j^SSaiiSSL Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: CLINICA INTEGRADA PRATES E PRATES LTDA 
CNPJ: 19.130.961/0001-49

Ressa|vado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) iunto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e vahda para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative para 
todos os orgaos e fundos piiblicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagko do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas almeas a a d' do paragrafo iinico 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 
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 17:48:01 do dia 22/12/2020 <hora e data de Brasllia>
Valida ate 20/06/2021.
Codigo de controle da certidao: 05F7.8894.E752.9F11 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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frS2*00(r89T'Z6T
i V' 1 f, ijUV HiKfNU DU JtSTADO DA BAHIA Emissao: 04/01/2021 11:48

if SECRETARIA DA FAZENDA
». Li*#

Certidao Negativa de Debitos Tributaries

(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)

Certidao N°: 20210088414

razAo social

CLINICA INTECRADA PRATES E PRATES LTDA

INSCRICAO ESTAOUAL CNPJ

112.721.321 19.130.961/0001-49

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

A Emitida em 04/01/2021, conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de
emissao.

sua

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERE^O 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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1752'000'891'26T

PREFESTURA MUNICIPAL DE IBIASSUCE

IBIASSUCE - BAHIA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Certidao NQ: 00000023

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS

CLiNICA INTEGRADA PRATES E PRATES LTD A - ME'ntribuinte:

Endere^o: AVN ENG. FRANCISCO CARDOSO, 382 CENTRO

Complemento:

IBIASSUCE - BACidade/UF:

19130961000149CPF/CNPJ:

inscricjao Estadual/RG:

Inscri^ao Municipal: 0103020557

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas.

E certificado que nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios 
inscrigoes em divida ativa do Municipio, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidao refere-se exclusivamente a situagao do sujeito passive no ambito da 
Fazenda Municipal.

GERADA EM: 21/12/2020 14:51:11 honjrio de Brasilia 
EMITIDA EM: 04/01/2021 11:56:58 horario de Brasilia 
VAUDA ATE: 20/01/2021

CHAVE DE VALIDA^AO: mR7N0hUs

Verifique a autenticidade dessa certidao acessando o portal: httn://www.keepinformatica.com.br/ooital/web/IBIASSUCE.autentica-rnd

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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PSZ -000 *891-261

i [ i f i i (111

aa—
CAIXA £ CO NO M KG A. FEDERAL

Certiilcado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrigao: 19.130.961/0001-49
Razao SociakCLiNiCA integrada prates e prates ltda m
Endere^o: Rua engenheiro Francisco cardoso / centro / ibiassuce / ba /

46390-000

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:27/12/2020 a 25/01/2021

Certificagao fMumero: 2020122703385385287517

Informagao obt.ida em 04/01/2021 11:44:19

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLINICA INTEGRADA PRATES E PRATES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 19.]. 30.961/0001-49 
Certidao n°: 68747/2021 
Expedigao: 04/01/2021, as 11:55:35 
Validade: 02/07/2021 
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contadcs da data

Certifica-se que CLINICA INTEGRADA PRATES E PRATES LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 19.130.961/0001-49, 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 julhc de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals 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, agendas 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 naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
reco1himentos 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.
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V CONTRATOS - EXTRATOSSEXTA*FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 202i » ANO XV | N « 1539

J .. t * ■ ' 4* ' 1* 'V *30 V

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ- 14.105.209/0001-24 
Prapa Henrique Brito, n° 344 - Centro 
CEP: 46.445-000 - Carinhanha - BA

Extrato de contrato

Contrato Administrativo: 002/2021.
Dispensa de licitagao: 001/2021.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, pessoa juridica de direito publico, inscrito 
no CNPJ sob n° 11.747.165/0001-48, com enderego na Rua Francisco Timbieo, s/n, nesta 
cidade de Carinhanha - Bahia.
Contratado: CLINICA INTEGRADA PRATES E PRATES, sociedade empresaria limitada, 
inscrita no CNPJ/MF sob o N° 41.826.744/0001-47, situada na R Engenheiro Francisco 
Cardoso, 382, Centro, Ibiassuce, CEP: 46.390-000.
Objeto: contratagao de empresa para fornecimento de kits de teste rapido para diagnostico 
da COVID-19, com o intuito de combater e minimizar a propagagao do Coronavirus no 
municipio de Carinhanha - BA.
Vigencia: 15 de Janeiro de 2021 a 26 de fevereiro de 2021.
Valor total bruto: R$ 20.000,00.
Dotagao orgamentaria: Unidade: 0801 - Fundo Municipal de Saude. Atividade: 2.330 - 
Agoes emergenciais de combate ao Coronavirus COVID 19. Elemento: 3.3.90.30.00.00 - 
Material de consumo.

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificniiao de Documentos Eletronicos LTDA ns 12:48 boras do d.a 19/02/2021. 
Fara verifioar as assinaturas clique no link: hUp:/Avww.pro<:edebahia.r.om.br/veriricar/47D4-D06E-259F-6A85-4F32 ou utilize o codigo OR.
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