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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

coNTRATO No. 099/2020
PROCESSO LICITATORIO N" 094/2018
PREGÃo euetRôrutco N" 041/20í I
ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N'034/2019

CoNTRATAçÃO OE EMPRESA PARA A
AoUISIçÃO OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE (ELETRODOMESTICOS
leletnÔHtcos) PARA A SECRETARIA DE

snúoe oo uutttcípto Do PAULlsrA, QUE
cELEBRAM o wtut'ttcípto Do PAULISTA E A
EMPRESA VENTISOL DA AMAZONIA
INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS
LTDA., NA FORMA ABAIXO:

O MUNICíplO DO pAULISTA, pessoa jurÍdica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon

Magathães, s/no, centro, Paulista/PE, inscÍito no cNPJ/MF sob o n0 10.408.839/0001- 17, poÍ meio do

Fuido Municipat de Saúde, instituÍdo sob o CNPJ n" 09.251.115/0001-23, com sede â Av. Brasil, 222,

Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do Decroto Municipal no 2012017,

oela Sécretária de Seúde nomeada aÍavés da Portarìa no 00412017, Sra. Fabiana Damo Bernart,
brasileira, divorciada, odontóloga, ìnscrita no CRO-PE sob o no PE-CD-g160, portadora Cédula de

tdentidade n" 7 032.504 SDS/PÈ inscrito no CPF/MF sob o n" 059.682.224-33, residente e domiciliada

na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE'

CONTRATADA: VENTISOL oA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA',
peÁsoa jurldica de dìreito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n" 17.417.928/0001-79, com sede na Rua

Âzaléia,-n" Z4Zi, Disltilo Índustrial ll, Manaus/AM, CEP: 69.075-845, neste ato representada pelo Sr.

SÉRG|O MURILO CORDETRO DE MELO, brasileiro, inscrito no CPF/MF no 304.376.014-04 e Portador

do documento de identidade n 1822.079 SDS/PE, residente e domiciliado na Rua Doutor Rinâldo

victor Fernandes,213, Jiquiá, CEP.50.771-250, Recife/PE, doravante denominado CoNTRATADA,
têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acOrdo com o Processo no

094/2019, pràgáo Etetrônico para Registro do Preços no 041/2018, da proposta de preços da

CoNTRATADA e mediante as seguintes cláusulas e condiçÕes que mutuamente outorgam, acelEm e

se obrigam a fielmente cumprir, por Si e seus sucessoÍes, com observância. das disposições contidas

na Lei 
-n" I666, de 21 de junho de '1993, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas

legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, supletivamente, os princÍpios da teoria geral dos

contratos e as disposiçóes de direito privado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAçÃO

1.1. Consubstanciado nos teÍmos da Lei no, 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 147

de 17 de agosto de 2014, Oecreto Foderal 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal no

o4o/2013, òecreto Federat no 7.89212013 e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e

suas alteÍações posterior, bem como pelas normas e co e face à classificaçáo

das proposias apresentadas no Pregão para RegistÍo publicada no DIARIO

OFICIAL DA AMUPE, celebram o presinte instrumento c de suas cláusulas que

em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conÍormidade com OS preceitos de_direito
público Fundamenta-se o pÍesente initrumento na licitação realizada sob a modalidade de Progão

Êletrônico do tipo MENOR PREçO POR ITEM, mediante Sistema dER€gistro ds Preços.elaborado
pelo pregoeiro e equipe, instituÍda por meio da PoÉaria no 068/2019i datada de 15/01/2019, no

411ti11g, datada do dia 15t04r2019, no 569/20'19, datada do dia 28/0q/2019 e n'568/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIçÓES PRELIMINARES

2.1. IntegÍam o pÍesente contrato os seguintes documentos:

a) O Edital do Pregão Eletrônico no 041/2018 com todos seus anexos;

Praça s/n Centro - / PE CEP 53.401-441.

rone úgg-O0zZ e-mail: ç9!g4.9Lptrp@9.@ê jLçgIl CNPJ '10.408 839/0001-17
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b) Ata de Registro de Preços no. 034/2019, dataáa de2910812}19;
c) Solicitação da Secretaria de Saúde do MunicÍpio do Paulista para lavratura deste instrumento

contratual, exarada no Ofíclo SAF/GAB/SMS no 5'1312020.

CI.ÁUSUN TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. Constitui objeto deste contrato a GoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIçÃO Oe

EeutpAMEHroS E MATERTAL pERMANENTE (elÊrnooomÉsncos tlerRôNlcos) PARA A

sEcRETARTA DE sAúDE Do MUNIcíPlo Do PAULlsrA.

cLÁusuLA QUARTA - DA DorAçÃo oRçAtrlerurÁRlA

4.1. A presente contratação correrá através da seguinte dotação orçamentária:

Empenho n' 2020-000000821

Atividade: 3502 - Melhoria da Infraestrutura da Atenção Especializada em SaÚde

Elemento: 4490.52 - Equipamentos e Materiaf Permanente

Fonte: 22150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Valor Empenhado: R$ 5,1 80,00 (cinco mil cento e oitenta reais)

Empenho n' 2020-000000822

$tividade: 3502 - Melhoria da Infraestrutura da Atenção Especializada em Saúde

Elemento: 4490,52 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 1 21 10000 - Receitas de lmposto e de Transferência de lmpostos - Saúde

Valor um mil e trinta e seis reais

Total mil duzentos e dezesseis

CLÁUSULA QUINTA. DO VALOR \

S.1. O valor totaldo presente contrato é de R$ 547.008,00 (quinhentos e quarenta e sete mile oito
reais),'conÍorme próposta da CONTRATADA, e tabela abaixo:

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO

6.í Os equipamentos deveráo ser entregues
comunicação via faxlEmail com a cÓpia
Abastecimento Farmacêutica do Paulista,

PARA ENTREGA

J

Fone 3433-00 72 E-mail: contratos.om o@qrnai l.com c N PJ 1 0.408.839/000't - 1 7

547.008,001.036,00

Ar condicionado 7.000 btus- tipo split, modelo: teto.

ciclos. especifìcacao tecnica: 1, capacidade de 7.000

btu/h; 2. operacao: ar quente e frio; 3. controle remoto

sem fio com display com controle de temperatura e

velocidade; 4. funcoes: timer, sleep e desumidiÍìcacao;

5, baixo nivel de ruido; 6, 03 (kes) velocidades de ar de

insuflamento; 7. compressor: rotativo ou Écroll; 8. filtro

especial de boa qualidade; 9, insuflamento de ar com

direcionamento automatico; 10. fìxacao da unidade

evaporadora no teto; 1 1 , tensao de alinlentacao'.220 u -

60 hz, monofasico. selo de eficiência energética procel,

com classifìcação 
na", no preço deverá estar incluso os

custos com transporte, frete, carga, descarga, seguro e

quaisquer outras despesas com a entrega do material'

minima de 12 meses.

Agrato E0
ECS9QF-

R4

I

ITENS DESCRTçÃo MARCA QTD,
VAL iS R$ì

UNITARIO TOTAL

02 528
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Janga, Paulista - PE Fone: (81)3437-9972 no horáÍio de 8:00h às ',15:00 horas, em dias Úteis, mediante

prêvio agendamento telefÔnico.

clÁusut-l sÉrtue - Do PAGAMENTo

7.1. A CONTRATANTE providenciará empenho para cobrir as despesas com objeto deste conÍato.

7.2, O pagamento será eÍetuado em até 30 (trinta) dias, de acordo com a quantldade solicitadâs e

efetivameite entÍegue, conforme valor fìxado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentaçâo

da Nota Fiscal/Fãtura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente,

comprovando o recebimento do objeto deste contrato

7.3. A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em

desacordo com as especiflcaçÕes constantes neste contrato.

clÁusule otrAvA - DA FlscALlzAçÃo

8.1. A fiscalização do objeto serâ exercida pela CoNTRÂTANTE, por meio de unidade competentê na

forma que lhe convier.

8.2. A CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer foÍma restrinja a plenitude dessa

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fìscalizaçáo

8.3. A supervisão por parte da GoNTMTANTE, sob qualquer forma, náo isenta ou diminui a

responsabilidade da CONTRÂTADA, na perfeita execução de suas tarefas.

cLÁusuLA NoNA - DAs oBRIGAçóEs DA coNTRATADA

9.1. Constituem obrigaçóes da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lêi n"

8.666/93, as seguintes:

9,1.1. Obedecer às especiflcaçÕes do termo de reÍerência do Processo no.094/2018;

9.,1.2. Responsabrlizar-se pela entrega do objeto, ressaltando que todas as despesas de

transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigaçÕes serão de responsabilidade

da CONTRATADA:

9.1.3. Realizar a enÍega do objeto dentro do prazo estipulado na cláusula sexta deste contÍato;

9.í.4. O retardamento não justificado na entrega do objeto, considerar-se-á como infração

contratual,

9.1.S. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiÍos

decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçáo.do objeto deste contrato, náo excluindo ou

reduzindo essa responsabilldade a flscalização ou oãcompanhamento pelo órgão interessado;

9.1.6. Manter com a CoNTRATANTE relação sempre Íormal, por escrito, ressalvados os

entendimentos verbais motivados peìa urgência, que deverão seÍ de imediato, confìímados por

escrito,

9.1.7. Arcar com todos os Ônus e encargos decorrentes da execuçào do objeto, compreendidas

todas as despesas incidentes direta ou indiÍetamente no custo, (inclusive os previdenciários em

fiscais. tais como imoostos ou taxas, custos de deslocamento nècessários ao fornecimento dos

bens objeto deste contrato;

9.1.8, Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigaçÓes

assumidas, todas as condiçÕes de habilitação e qualiflcação exigidas no Edital do Processo no.

094/2018. consoante o que preceitua o inciso Xlll do aÉigo 55 da Lôi n".8.666/93' alualizada

alhães, s/n Centro - Pâulista / PE CEP 53.401-441.
contratos.pmp@omail.com CNPJ 1 0.408.839/0001 -1 7

Agamenon
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cr-Áusutl oÉcrun - oAS oBRrcAçóEs DA coNTRATANTE

10.1. Constituem obrigaçÕes da CONTRÂTANTE:

10.1.1. Exercer a fìscalização da execução do objeto deste contrato;

10.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das obrigaçÕes das partes
para a realizaçâo do objeto deste contrato;

10,1,3, Efetuar o pagamento devido, na foÍma estabelecida na cláusula sétima deste contrato;

10,1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA' dando-
lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus Íuncionários e empÍegados da

CONTRATADA, cumprindo com as obrigaçÕes pré-estabelecidas;

10.1 .5. Comunicar por escrito à cONTRATADA qualquer irregularidade enconttada;

10.1.6. Anahsar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as

especificaçÕes sâo as mesmas descritas neste contrato;

10.1.7. Comunrcar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as

razÕes de sua nâo adequação aos termos contratuais;

to.t.g, À CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma íesÍinja a

olenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa flscalizaçáo sobre o
cumprimento das especificaçÕes e condiçÕes do objeto deste contrato;

10.1.9. O recebimento do objeto deste contrato será provisório, para posterior verificaçáo da sua

conformidade com as especiÍìcaçÕes e da proposta pela áÍea técnica competente, garantindo

sua conformidade com o objeto conÍatado

cLÁusuLA DÉctMA pRtMEtRA - DAs coNDlçÕEs DE HABILITAçÃo

11.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execuçâo deste contrato, todas as

condiçÕes de habilitação e qualifìòaçâo exigidas no Processo n", 094/2018, da Secretaria de Saúde

da Prèfeitura Municipal do Paulista/PE, em compatibilidade com as obrigaçÕes por ele assumidas

cLÁusuu DÉctMA sEGUNDA - oo vlsro DA AssEssoRlA JURÍDlcA

12.1. O presente contÍato terá o visto da Assessoria JurÍdica da CONTRATANTE, de acordo com o

estabelecido no parágrafo único do art.38 da Lei n o 8.666193

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO SUPORTE LEGAL

13.1. Para execuçáo do presente contrato bem como para a regulaçâo dos casos omissos, aplicar-se-

á a Lei no 8.666'de 21l}6tg3, a Lei no 8.883 de 08/06/94, a Lei no 9.648 de 27105198 e a legislação

esoecíÍica oertinente à matêria.

CLÁUSULA OÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condlçáo deste contralo, assim como a

execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condiçÕes, derá direito

à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação sem oue caiba à CONTRATAoA
qualquer direito, êxceta o de Íeceber o estrito valoÍ
desde que este.iam de acordo com as prescriçôes ora

14.2. O contrato poderá ser rescindido:

aos fornecimentos realizados,

Praça s/n Centro -
rone ól33loozz E-mail: contratos.pmp@omail com cNPJ 10 408.839/0001-17
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| - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incleos I a xll e xvll do art.78 da
Lei Federal n.o 8,666/93, atuálizada;
ll - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, Íeduzido a teÍmo no processo de licitação'
desde que haja conveniência para a Administração; e
lll - JUOICIALMENTE, nos termos da legislação.

14.3. A rescisão de que trata o item 14 2 inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequências,
sem prejuÍzo das sanções pÍevistas neste contrato e na Lei Federal no 8.666/93, atualizada:

a) Retenção dos créditos decorrentes deste contrato até o limite dos prejuÍzos causados à.

CONTRATANTEI
b) Assunçáo imediata do objeto deste contrato pe|a CONTRATANTE, no estado e local em que

se encontrar;
c) Execuçâo da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos
valores das multas e indenizaçôes a ela devidos.

ct-Áusuu DÉctMA euINTA - PENALIoADES

í5.1. Com fundamento no artlgo 7e da Lel no '10'52012002, quem convocado dentro do Wazo de

validade de sua proposta, nâo celebrar o contrato, deixar de entÍegar ou apresentar documento exigido
para o certame, ou apresentar documentação f,alsa, ensejar o Íetardamento da execução de seu objeto,
nâo mantiver a proposta, falhar ou Íraudar na execuçáo do contrato, comportaÍ-se de modo inidôneo

ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar € contratar com a Administragáo Municipal.

í5,2. A peáalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

a) Pelo atraso na entrega do objeto, em,Íelaçáo ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do

valor total contratado, por dia decorrido, até o limit€- de 10% (dez por cento)i
b) Pela recusa à entrega, caracterizada em í 0 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulâdo,

de 10% (dsz por cento) do valor total contratado;
c) pela cjemoia em corrigir falha no objeto, a conÍar do segundo dia da data da notificsção da

réjèiçáo: O,S% lzcro vÍrgula trãs por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido;

dipéla recusa à corrigiias Íalhas no objeto, entendendo-se como recusa a falha ou deÍeito do
pioduto nos S (cinco) dias que se seguirem à data da rejeigão: í0% (doz por contol do valor

total da nota fiscal; '
o) pelo não cumprimento dè qualquer condiçâo Íixada na Lei Federal n' 8'666,93, ou no .

insirumento convocatóÍio e náo abÍángida n )s incisos anteriores: 2o/o ldola por cgnto) do valor

total contratado.

15.3. As infragôes serâo consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da

apticaçâo da penalidade, a coNTRATADA cometer a mesma infragáo, cabendo a aplicaçáo em dobro

das múltas correspondentes, sem prejuÍzo da rescisão contratual;

1S.4, Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que preveja defesa

prévia do inteÍessado e recurso nos prazos legais, sendo-|trìe ÍÍanqueada vista do pÍocesso;

í5.5. O recolhimento da(s) multa(s) nãó eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e

danos decorrentes das infÍaçôes cometidas.

cLÁusuLA DÉctMA sExrA - DA vlcÊNcnbo coNTRATo '

16.1. Este contrato terá a sua vigência fixada em 12 (doze) . contados a oartir da assinatura do

instrumento contratual, ou seja, de 15 de maio de 2O2O a 14 maio de 2021, Podendo ser
21 de junho de 1993, mediante aprorrogado, ne hipótese do Art' 57, inclso lV, da Lei 8.66611993'

celebraçáo de termo aditivo,

Praça .401-44't .

4u,
>J

tqzfone á+gglOOZZ E-mail: contratos.pmo@omail.com CNPJ 10 408,839/0001-17
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clÁusull oÉctr'rl olrAVA - DAs otspostçoEs FtNAts

17.1. Aplicar-se-á a Lei Federal no 8666/93, com suas posteriores modificações, nos casos'omissos
do presente contrato.

'tl.Z. É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca
do Paulista/PE, com expressa repúncia a eualquer outro, por mais privilegipdo que seja.

'17.3. E, para lirmeza e como de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o
presente contrato em 04 (quatro)lvias de igualteor e forma, uma das quais se destina à CONTRATADA,
o qual depois de lido e achado , vai assinado pelas partes

Ventisolda
Aparelhos

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-OO7 2 E-mail contratos. om o@omai l.com c N PJ 1 0.408.839/000 1 - 1 7

Contratada

15de maio de2020

a'

Ltda.

'1



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRAT0 0O CONTRATO no. 099/2020

coNTRATO N". 099/2020
PROCESSO LTCtTATÓnrO òt": Ogltzot g

MODALIDADE: Pregão Eletrônico n0 041/2018
ATA DE REGISTR0 DE PREçOS N'034/2019, datada de 29/08/2019
PORTARfA DA CPL: Po(aria n" 068/2019, datada de 15/01/20'19 , n" 45112019, datada de 15/04/2019, n" 569/2019, datada de
28/05/2019 e Í10 568/2019
FUNOAMENTAçÃO LEGAL: Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei ComplementaÍ 147, de 17 de agosto de 2014, Decreto
Federal 3 555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal no 040/2013, Decreto Federal n0 7.8922013 e, subsidiariamenle a Lei
8 66ô, de 21 de junho de '1993, e suas alleraçÕes posteriores.

C0NTRATADA: VENTISOL DA AMAZoNIA IN0USÌRlA DE APARELHOS ELETRTCOS LTDA.
CNPJIMF: 1 7.4'1 7.928/0001 -79

OBJETO: CONTMTAçÁO DE EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS (AR
CONDICIONADOS DE 9O()O BTUS) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIOADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÜDE DO
MUNICIPIO DO PAULISTA
VALOR TOTAL: R$ 547.008,00 (qulnhentos o quaÍenta e sete mil e oito reais)
NOTA(S) DE EMPENHO: 2020.000000821, 2020.000000822
Aïlvl0ADE(S): 3502 - l\4elhoria da Infraestrutura da AtençAo Especializada em Saúde // ELEMENT0(S): 4490.52 -
Equipamentos e lilaterial Permanente // F0NTE(S): 22150000 - ïransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal, 12110000 - Receitas de lmposto e de TransíeÍência de lmpostos - Saúde
PRAZO(S); Vigência 12 (doze) meses, contados da assinatura do instrumento contratual, de 15 de maio de 2020 a 14 de maio
de 2021 .

ASSINATURA: 1 510512020

Fabiana Damo B€rnart
Secretária de Saúde

TERMO DE DESIGNAçÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAçÃO DE CONTRAÏO

Fablena Damo Bernart Secretána de Saúde, através do presente instrumento, designa o Servidor infra-assinado, como
responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente Conlrato, na forma dos AÍt. 67 e 73 da Lei n" 8.66ô/'1993, devendo
informar à Administração sobre eventuais vicìos e iÍregularidades, propoÍ soluçóes e sançÕes que entender cabivel paÍa a

regulaÍização das faltas e deÍeitos obseÍvados, confoÍme dispostos no contrato referido.

0 servidor declera nestg ato estar ciente de sua indicaçáo, bem como de suas funçôes, de acordo com a Lei no 8.6ô6/1993 ou aos

termos e cláusulas do contrato supÍacitado, sujeitando-se às sançÕes previstas na referida Leie nos regulamentos pÍóprios, sem

pÍejuizo das responsabilidades administratvas, civil ô criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

ServidorlFiscal: Matrícula:

Socrstária do Saúdo Cients: Sorvidor/Fiscal

D,O.M.E.P

PUBLTCAçÃO N0 DrÁRrO 0FtCtAL

. D.O.U: / / D.O.E.PE (CEPE): 

-/ -t

Praça Agamenon Magalhães, s/n CentÍo - Paulista / PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E-mail. contratos. omo@omail.com CNPJ 10 408.83910001-17



Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.ííSlOOO,t-23
Fundo de Saúde da Cidade do Paulista
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 821

Data: 27 t04t2020 Anexo: 0 Valor: s.18o,bo

Orgáo: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNtCtpAL DE SAúDE

Unid Gestora: 18.201 FUNDO MUNtCtPAL DE SAúDE
Programa: 10 302 2904 APERFEIçOAMENTO DA ATENçÁO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

N'da Ficha: 1657
Proj/Ativ/Op.Esp: 3502

Ì\4odalidade: 1-Estimativo
N4ELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE SAÚ

Elem. Despesa 4490.52 Equipamentos e Material permanente
SubElem. Orç: 0099 sEM APLTCAçÃO
Fonte de Rec.: 22150000 TransÍerências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder

SubElem. Emp.: 039 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de Recurso (TCE) 38-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Mod. da Licitaçáo
o-Sem Licitaçáo

Aditivo N" Data Inicial

do Governo Federal - Bloco

Data Final

Favorec.: 35024 VENTISOL DA
CPF/CNPJ: 17 .417 .92810001-79

ldent.:
Endereco: RU A pZALÊI A, 2421

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL ll
CEP: 69.075-845

INDUSTRIA DE APARELHOS ICOS LTDA
lnsc. Mun: 20530201 Insc. Estadual: 62009893

Cidade:
Fone: 8131322656

MANAUS
Fax:

Aq Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONTRATo P, J, P/ AQUISÌÇÀo DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAI PERMANENTE
t ELETRODOMES TICOS€LETRÒNICOSI P A SECR-ETARIA DE
SAUDE DO MLNICIPIO DO PAULISTA, CONF. ARP,034lI9, PROC
094. t8. PRG 04 t/t8. (PARA CONFECÇÀO DE CO\TRATO).
CONF, CI N. I8I/20-E PLANILHA DA DIR. DE ATENCÃO
ESPECIALIZADA- DAE.

1716 ITEM 2: 7.000 BTUS-TIPO SPLIT, MODELO: TETO. UND
ctcLo ouENTE.EspEcrFrcAçÃo TÉcNrcA: I
CAPACIDADE DE 7.OOO BTU/Hi 2. OPERAÇÃO: AR
OUENTE E FRIO; CONTROLE REMOTO S/ FIO C/
DISPLAY C/ CONTROLE DE TEMPERATUR

1 .036,00 5. I 80,00

SubAçÕes

Valor Empenhad 5.180,00

de ttclÌas
Mana de s?Y:':Ì

Saldo Ant. Orç. 500.000,00

'.na-J-g.ct-(Q-: \Ê-cLO_-.,
Jessica Gonçalves Costa

Agente

Pessoa Atesto Liquidacão:

ffi

Saldo Atual 494.820,00

r fl.. / publicsoÍt com br - Publicsoft contabilidade - versão 2020 28 1 0 -(83)3022-0800

Histórico:



Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23
Fundo de Saúde da Cidade do Paulista
Departamento de Contabilidade

ìrcta de Empenho No 822

2710412020 Anexo: 0 Valor: 1.036,00

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UnidOrç 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid.Gestora: 18 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 10 302 2904 APERFEIçOAMENTO DA ATENçÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Modalidade: 1-EstimativoNo da Ficha: 345
Proj/Ativ/Op.Esp: 3502 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE SAÚ

Elem Despesa 4490.52 Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAçÁO
FontedeRec.: 12110000 Receites de lmpostos ede TransfeÍência de lmpostos - Saúde

SubElem. Emp : 039 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte de Recurso (TCE) 1o-lmpostos e Transferèncias Saúde

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Aditivo No Data lnicial Data Final

FAVóTEC,: 35024 VENTISOL DA AMMÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA

- Cr'F/CNPJ: 17 .417.92810001-79 Insc. Mun: 20530201 Insc. Estadual: 62009893
ldent. i

Èndereco: RUA AZALEIA. 2421
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL ll
' CEP: 69.075-845

Cidade: MANAUS
Fone: 8'131322656 Fax:

Cód.BancoÌ 001 3425 -8 s914 -5

Unid. QuantidadeAq ValoÍ Unit. Valor Total

CONTRATO P. J P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E

MATI.]RIAL PERMANENTE
(slrt nooovÉsrtcos/ELETRôNÌcos) P/ A SEcRETARIA DE
SAUDE DO I\4UNICIPIO DO PAULISTA, CONF. ARP.034/I9, PROC.

094 I 8. PRG 04 | ',|8. { PARA CONFÊCÇÃO DE CON fRA ÍOì
CONF. CI N" I8I/20-E PLANILHA DA DIR, DE ATENÇAO
i]SPECIALIZADA- DAE,

'1716 l"iEl\il 2: 7.000 BTUS-TIPO SPLIT, I/ODELO: TETO. UND
CICLO Q'JENTE,ESPECIFICAÇÁO TÉCNICA. 1

CAPACIDADE DE 7.OOO BTU/H; 2. OPERAÇÃO: AR
OUENTE E FRIO; CONTROLE REMOTO S/ FIO C/
DISPLAY C/ CONTROLE DE TEMPERATUR

1.036,00 1036,00

SubAçÕes

Saido Ant Orç. 6.565,00

Pessoa Atesto Liquidacáo: 
,

Dt Atesto Dt. PÍevisão Paganonto

Saldo Atual 5 529,00

, .Â1/ publicaoÍt com br' Publicson Contabilidade - versáo 2020 28 1 0 -(83)3022'0S00

Histórico:


