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Processo n.ü:

Objetivo:

2020

Ano:

Abertura de processo objetivando a Contratação de empresa

para o fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados
à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades

básicas de

saúde

no

interior do

município

como

uma

das

medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e
enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19
pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

Ano de

dois mil e vinte

dias, do mês de

Ofício n.a

_

julho

aos

seis

neste departamento, autuei o

048/2020/FMS-Fundo Municipal de Saúde

do que para constar faço este termo.

Eu, Edmilson dos Santos Silva
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município de coribe

a

'J

MUNICÍPIO DE CORIBE

Oficio n.° 048/2020/FMS/LIC

Coribe - Bahia, 06 de julho de 2020.

AO DEPARTAMENTO JURÍDICO

Senhor Prefeito,

PARAPARECER

Manuel

Ao cumprimentá-lo o que faço com particular satisfação, venho através deste solicitar
de Vossa Senhoria, que seja aberto um processo administrativo para a Contratação de
empresa para o fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados à pontos
estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades básicas de saúde no interior do
município como urna das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e
enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de
Saúde de Coribe - Bahia.
Nobre Prefeito, de ordem de Vossa Senhoria estamos todos cientes de que os pleitos
para aquisições ou contratações que objetivam a efetivação de ações com vistas a prevenção
e ao enfrentamento do contágio decorrente da pandemia do novo Coronavírus todos os
processos deverão

tramitar em

regime de urgência,

considerando

primordialmente a

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII pela
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção

humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) denominado SARS-CoV-2, é uma pandemia.
No Brasil as providências iniciais foram adotadas e ratificadas por atos em todas as
esferas de governo mediante o Decreto Legislativo Federal n.° 6 de 2020; pelo Governo da
Bahia por meio do Decreto Estadual n.° 19.626, de 09 de abril de 2020; e pelo Governo

Municipal mediante a publicação do Decreto Municipal n.° 020, de 01 de abril de 2020 que a
cada dia tem contaminado as populações nas regiões metropolitanas e atingindo os
municípios mais longínquos do interior do país.

O Município de Coribe assim como outros Municípios da região, também já existe

vários caso de pacientes contaminado e confirmado com o novo Coronavírus Corvid-19,
ainda mais por estamos recebendo constantemente pessoas advindas de outros Municípios e

de Estados que também possuem diversos casos confirmados da Covidl9. As precauções
estão sendo adotadas pelo Município que dentre outras está realizando monitoramentos,

mas é inevitável o trafego em todos os logradouros públicos de visitantes, transeuntes,
veículos, etc, em todo o território de Coribe e pelo período de 24 horas.
Considerando tratar-se de saúde pública, devemos sempre e naturalmente adotarmos

os procedimentos mais ágeis e legalmente possíveis para satisfazer e atender efetivamente
as demandas da saúde e da população em geral, e neste momento ímpar de pandemia no

mundo, realizarmos em nosso território as procedimentos adequados e necessários com
vistas unicamente a proteção da saúde de nossa população, e nesta oportunidade

pleiteamos as aquisições de totens dispense de álcool gel que irão suprir de imediato as
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demandas que indubitavelmente promoveram proteção aos cidadãos de Coribe, portanto,
solicito que este processo tenha caráter de urgência.
Nobre Prefeito, com vistas a agilizarmos os trâmites e considerando as informações

recebidas do Departamento de Licitações aliado as necessidades imprescindíveis para a
devida realização de um processo para a Contratação de empresa para o fornecimento de
equipamentos totens dispense álcool gel, foi-nos orientados a primeiramente efetivarem as
pesquisas de preços com as condições básicas de contratação, uma minuta de autorização de
fornecimento e minuta de contrato, todos anexos, que nortearão a futura contratação.

Considerando, tratar-se principalmente de processo com vistas ao enfrentamento ao
contagio decorrente da pandemia do Covid-19 que em conformidade com as disposições da
Lei n.° 8.666/1993 em seu art. 24, inciso IV que regulamenta a Dispensa de Licitação, nos
casos

de

emergência

ou

de

calamidade

pública

quando

caracterizada

urgência

de

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, combinado com art. 4o da Lei n.°
13.979/2020 que Dispõe sobre as medidas para enfrentamento óa emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de
2019.

Tendo

em

vista,

a

necessidade

primordial

na

satisfação

da

necessidade

de

contratação do objeto deste ofício petitório com vistas a aquisição de totens dispense álcool

gel aos pontos estrábicos da sede e nas unidades básicas de saúde no interior do Município
como

uma

das

medidas

temporárias

e

emergenciais

das

ações

de

prevenção

e

enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19, e por intermédio de
Pesquisas de Preços realizadas e com o Mapa Comparativo, conforme anexos, solicitamos a
autorização

para

a

adoção dos

procedimentos

para

a

contratação ôa

empresa que

apresentou a melhor proposta e com seus respectivos documentos de habilitação.

Finalmente, Nobre Prefeito as informações aportadas tratam-se de informações e
justificativas mínimas necessárias para a deflagração de processo administrativo que visam

atender as demandas nesta oportunidade de fornecimento destes materiais de proteção ao
contágio decorrente da pandemia de Covid-19, em nosso município.
Certo do pronto atendimento, antecipo os nossos agradecimentos e nos colocamos à
disposição para quaisquer esclarecimentos.
Respeitosa mente,

Silva do Bomfim
;cretária

Secretaria Municipal de Saúde
Ao

Excelentíssimo Senhor
Manuel Azevedo Rocha

Prefeito Municipal de Coribe
Nesta
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PROJETO BÁSICO
1.

Objeto

1.1.

Contratação de empresa para o fornecimento de totens dispenser de álcool gel

destinados à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades básicas de saúde
no interior do município como uma das'medidas temporárias e emergenciaís das ações de
prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo
Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
Especificação

Item

Quant

Unid.

unid.

30

TOTEM DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL, prevenção ao Covid-19,

com sistema de acionamento através de pedal articulado, em
estrutura metálica, com fechamento, face única, em chapa de
1.

poliestireno de no mínimo 2mm personalizada plotado, para
dispenser de álcool em gel para no mínimo 500ml; dimensões

aproximadas: l,20m x 0,40m, personalizado com logomarca da
unidade, impressão digital 4x0, acompanha frasco de álcool em
gel sem gel.

2.

Justificativa

2.1.

A realização de processo para aquisição de equipamentos totens dispense álcool gel

justifica-se como uma das medidas providenciadas para o enfrentamento da atual e notória
situação de calamidade pública em todo o país, reconhecidos pelo Decreto Legislativo Federal
n.° 6 de 2020; pelo Governo da Bahia por meio do Decreto Estadual n.° 19.626, de 09 de abril
de 2020; e pelo Governo Municipal mediante a publicação do Decreto Municipal n.° 020, de 01
de abril de 2020 considerando a pandemia do Coronavírus COVID-19 que a cada dia tem

contaminado as populações nas regiões metropolitanas e atingindo os municípios mais
longínquos do interior do país.

2.2.

O Município de Coribe realizará a aquisição de totens dispense álcool e gel com vistas

a disponibilização aos colaboradores e a população com o objetivo de promover segurança
aos cidadão, sendo um dos itens que contribuem diretamente e preventivamente para o

enfrentamento desta pandemia, portanto, adotamos providências urgentes e possíveis com
vistas evitar-a*ocorrência e a disseminação de qualquer caso nos próximos dias, nas próximas
semanas ou mesmo nos próximos meses, porque estamos expostos, considerando que
constantemente chegam pessoas advindas de outros municípios e estados aos quais possuem
casos confirmados.

3.

Requisitos da Contratação

3.1.

A descrição da solução como um todo, abrange a aquisição de totens dispense álcool

gel.
3.2.

Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

3.2.1. Fornecer produtos de primeira qualidade, porque não serão aceitos produtos
com vícios e defeitos visíveis e não visíveis, tais como: sinais de uso, defeitos

«■*■
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aparentes,

produtos

usados,

quebrados

ou

arranhados.

O

fornecedor é

responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes anormais
do equipamento, suas partes e acessórios etc, e caso ocorram deverão ser

realizados as devidas correções ou substituições com todas as expensas do
contratado; Cada peça deve ser individualmente acondicionada em embalagem
apropriada.

1.1.

Declaração do contratante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias

para a prestação do serviço.

2.

Classificação dos Bens e Forma de Seleção do Fornecedor

2.1.

Trata-se de bem comum a ser contratado diretamente, por dispensa de licitação, com

fulcro no art. 4o da Lei n.° 13.979/2020.

3.

Critérios de Medição do Objeto

3.1.

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

3.1.1. O fornecimento dos equipamentos totens dispense álcool gel deverão ser
efetuadas nas quantidades solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, com
prazo de atendimento e entrega dos totens dispense em no máximo 10 (dez) dias
úteis contados após aprovação final dos totens dispense em seus detalhes, ou
contados a

partir do

recebimento

da

solicitação

de

fornecimento ou

da

assinatura do instrumento de Contrato, Nota de Empenho ou Autorização de
Fornecimento.

3.1.2. O valor de cada contrato não poderá servir de base rígida para a apresentação da
Nota Fiscal/Fatura Mensal, considerando que o total de gastos do mês ou em
cada período dependerá do pleno atendimento as demandas e dos efetivos
fornecimentos entregues em cada respectivo período.

3.2.

A execução do contrato será iniciada a partir da emissão do contrato ou autorização de

fornecimento.

4.

Entrega e Critérios de Aceitação do Objeto

4.1.

O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados da emissão de cada contrato

ou ordem de fornecimento, em remessa (única ou parcelada), no seguinte endereço:
Unidade:

Secretaria Municipal de Saúde de Coribe

Endereço:

Av. Monsenhor Montalvão, S/N
Bairro Centro
Coribe - BA

CEP 47.690-000

4.2.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 01 (um) dia, pelo(a) responsável

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta.
4.3.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no
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prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

4.4.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do

recebimento

provisório,

após a

verificação

da

qualidade

e

quantidade

do

material

e

conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.4.1.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se
o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo

4.5.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.

Responsabilidade

5.1.

Os fornecimentos, não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução

do Contrato, Nota de Empenho ou Autorizações de Fornecimento, sendo obrigado a fornecer
os produtos conforme as especificações técnicas mínimas exigidas, e com a garantia mínima
de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.
6.

Obrigações da Contratada

6.1.

O Contratante além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, a

obriga-se a.

6.1.1. ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a execução
dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos contraídos
com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a ele
não

se vinculando

a

Contratante a

qualquer título,

nem

mesmo

ao de

solidariedade;

6.1.2. assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à Contratante
ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou

empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela Contratante ou por seus prepostos;
b.l.i. assumir a responsabilidade total pela execução dos fornecimentos, com o

materiais e os serviços, para realização do objeto deste contrato;

6.1.4. recompor todo e qualquer entrega/equipamento condenado pela fiscalização da
Contratante, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;

6.1.5. executar

os

fornecimentos

objeto

deste

contrato

de

acordo

com

as

especificações e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas e equipamentos
apropriadas e dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos
fornecimentos;

6.1.6. honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações ôa
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela Contratada não terá
nenhum vínculo jurídico com o Contratante;
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6.1.7. permitir ao servidor credenciado pelo Contratante fiscalizar, recusar, mandar fazer
ou desfazer quaisquer fornecimento que não atender as especificações do objeto

e das especificação técnicas mínimas dispostas no Termo de

Referência,

observando as exigências que lhe foram solicitadas;

6.1.8.

comunicar

ao

Contratante

qualquer

anormalidade

que

interfira

no

bom

andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato.
6.1.9.

fornecer produtos de primeira qualidade, porque não serão aceitos produtos com

vícios e defeitos visíveis e não visíveis, tais como: sinais de uso, defeitos

aparentes,

produtos

usados,

quebrados

ou

arranhados.

O

fornecedor

é

responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes anormais
do equipamento, suas partes e acessórios etc; Cada equipamento deve ser
individualmente acondicionada em embalagem apropriada.

6-l.10.os fornecimentos, não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita
execução do Contrato, Nota de Empenho ou Autorizações de Fornecimento,
sendo obrigado a fornecer os produtos conforme as especificações técnicas
mínimas exigidas, e com a garantia mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos
de fabricação.

7.

Obrigações do Contratante

7.1.

O Contratante além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, a

obriga-se a:

7.1.1. designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as
falhas, atestar a efetiva nos fornecimentos;

7.1.2. efetuar,

no prazo indicado na

cláusula

Sexta,

os pagamentos devidos a

Contratada.

7.1.3. Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos fornecimentos objeto deste contrato;
7.2.

A Administração

não

responderá

por

quaisquer

compromissos

assumidos

pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.

Prazo e Local de Entrega

8.1.
O fornecimento dos equipamentos totens dispense álcool gel deverão ser efetuadas
nas quantidades solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, com prazo de atendimento e
entrega dos totens dispense em no máximo 10 (dez) dias úteis contados após aprovação final
dos totens dispense álcool gel em seus detalhes, ou contados a partir do recebimento da
solicitação de fornecimento ou da assinatura do instrumento de Contrato, Nota de Empenho
ou Autorização de Fornecimento.

8.2.

A entrega dos totens dispense álcool gel, bem como a prestação da respectiva garantia

serão efetuadas na sede da Contratante, conforme dados abaixo:
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9.

Subcontratação

9.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto.

10.

Garantia de Execução

10.1.

Não haverá exigência de garantia contratual da execução, considerando a urgência de

atendimento as demandas para enfrentamento à pandemia.

11.

Do Reajuste

11.1.

Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data de assinatura

do contrato.

12.

Recursos Orçamentários

12.1.

As despesas para o pagamento correrão por conta dos recursos das Dotações

Orçamentárias a seguir especificadas:
Poder

02 - Poder Executivo

Órgão

03 - Fundo Municipal de Saúde

Dotação Orçamentária

Orçamento

Gestão

02.06.00

incremento

PAB

Projeto

Elemento

Recurso
02

emenda

3.3.9.0.30.00.00

2072

individual.

14

13.

Da Forma de Pagamento

13.1.

O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias úteis, após a entrega e apresentação do

Documento

Autorizações

Auxiliar

de

responsável da

da

Nota

Fornecimento

Secretaria

Fiscal

Eletrônica

emitidas

pelo

-

DANFE,

Município

estando

acompanhada

e devidamente

atestadas

das

por

Municipal de Saúde com o recebimento, a qualidade e o

quantitativo entregue e consignado na fatura.

13.2.

A cada entrega de produtos e as respectivas notas fiscais o contratado deverá

comprovar a regularidade da empresa perante a Receita Federal e Previdência Social, Certidão

Negativa Estadual, Certidão Negativa Municipal, Certidão de Regularidade do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,
além de estar regular perante este Município.
14.

Das Penalidades

14.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente
contrato sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.° 8666/1993, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
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14.2.

A inexecução culposa, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a

imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Coribe,
Bahia e multa, de acordo com a gravidade da infração.

14.3.

A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites

máximos:

16.1.1.0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do serviço não realizado;

16.1.2.0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado,
por cada dia subseqüente ao trigésimo.

16.2.

O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,

realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
14.4.

As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento

não eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

15.

Vedações

15.1.

E vedado à CONTRATADA:
17.1.1.caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira;
17.1.2.interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

16.

Alterações

16.1.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.° 8.666,

de 1993.

16.2.

A empresa fornecedora é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4o, I, da Lei n.°
13.979/2020.

17.

Casos Omissos

17.1.

Os casos omissos serão decididos pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe, segundo

as disposições contidas estabelecidas na Lei n.° 13.979, de 2020, na Lei n.° 8.666, de 1993, e
demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo
as disposições contidas na Lei n.° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais dos contratos.
18.

Disposições Gerais

18.1.

A contratação relativa ao presente projeto básico aplicam-se ainda as seguintes

disposições:
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20.1.1.A empresa contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

20.1.2.As partes ficam vinculadas aos termos deste Projeto Básico, seus eventuais
anexos e à proposta da Contratada;

20.1.3.A

Contratada

deve manter, durante toda

compatibilidade

com

as obrigações

a

execução do contrato,

assumidas,

todas

as condições

em

de

habilitação e qualificação exigidas.

19.

Elaboração deste Termo de Referência

19.1.

O presente Termo de Referência foi elaborado pelo Fundo Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde.

Jacquetínfe^Mlva do Bomfim
>ecretária
Secretaria Municipal de Saúde

Itua fínnritíiranies. 285 ■ Centro ■ Caribe - ttahia ■ Cl-P 47.690-000

Telefones: 77 3480.2020/3480.2 IM
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Fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados à pontos estratégicos no sede municipal e nas quatro
unidades básicas de saúde no interior do município como uma dos medidas temporárias e emergenciais das nções de

prevenção e enfrcntomento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de
Coribe - Bahia.

MINUTA DE CONTRATO

Legislação Correlata

Art. 38, § único da Lei n.° 8.666/1993;

Itua fíamfeirantcs, 2fi5 - Centro ■ Caribe ■ liahia - ChP47.690-000

OIWA2.

Telefones: 77 3480.2020/3480.2130

CNPJ n. 9 13,912.084/0001-81

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 31/08/2020 07:52:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23756b73-cda0-4c0b-b877-2e65ab1a4f65

MUNICÍPIO DE CORIBE
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N.° XXX/2020

CONTRATO DE FORNECIMENTO

TERMO

DE

CONTRATO

DE

FORNECIMENTO QUE FAZEM ENTRE SI

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CORIBE

-

BAHIA

E

A

EMPRESA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado no

CNPJ sob o n.° 13.912.084/0001-81, representado neste ato pelo FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.°
11.254.491/0001-13, com sede na Av. São João, s/n, Centro, Coribe, Estado ôa Bahia, CEP
47.690-000, legalmente representado pela Senhora Jacqueline Silva do Bomfim, Secretaria
Municipal de Saúde, brasileira, portadora do RG n.° 645.344 SSP/BA e CPF n.° 465.963.80572,

com

endereço

Contratante;

e

a

profissional
empresa

na

sede

deste

Município,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

doravante

inscrita

no

denominado

CNPJ

sob

n.°

XXXXXXXXX/XXXX-XX, com endereço situado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XX, Bairro

XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXXXX CEP: XXXXX-XXX, neste ato representado pelo senhor(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade sob o n.° XXXXXXXXXXXX,

inscrito no CPF sob o n.° XXXXXXXXXX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXX,
Bairro XXXXXXXXXXX, Cidade XXXXXXXXX UFXX CEP:XXXXXX, doravante denominada
Contratada, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.° XXX/2020 e em

observância às disposições da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n.° 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,

decorrente da Dispensa de Licitação n.° XXX/2020, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.
DO PROCESSO DISPENSA

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de empresa para o fornecimento de totens dispenser de álcool gel

destinados à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades básicas de

saúde no interior do município como uma das medidas temporárias e emergendais das
ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19
pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, o qual justifica-se a Dispensa de
Licitação n.° XXX/2020, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente:
1.

1.1.

OBJETO

O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para o

fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados à pontos estratégicos na sede
municipal e nas quatro unidades básicas de saúde no interior do município como uma das

medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao
contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe
Av. Sun Jonn. s/n • Centro - Coribe ■ Btthiu - CHP47.6'JU-OOO
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- Bahia, que serão prestados nas condições estabelecidas no processo de Dispensa de
Licitação.

1.2.

Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento de Dispensa de Licitação n.°

XXX/2020, identificado no preâmbulo acima, e à proposta apresentada na Pesquisa de
Preços apresentada com menor valor, independentemente de transcrição.
1.3.

Objeto da contratação:
Especificação

Item

TOTEM

DISPENSER

PARA ÁLCOOL GEL,

prevenção

Unid.

Quant.

unid.

XX

ao

Covid-19, com sistema de acionamento através de pedat
articulado, em estrutura metálica, com fechamento, face única,
1

em chapa de poliestireno de no mínimo 2mm personalizada

plotado, para dispenser de álcool em gel para no mínimo
500ml; dimensões aproximadas: l,20m x 0,40m, personalizado
com logomarca da unidade, impressão digital 4x0, acompanha
frasco de álcool em gel sem gel.

2.

2.1.

DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo de Contrato é formalizado com fundamento no inciso VI do art.

24, da Lei n.° 8.666, de 1993, combinado com a Lei n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

2.2.

Em conformidade com o art. 8o da Lei n.° 13.979/2020 que Dispõe sobre as

medidas

para

enfrentamento

da

emergência

de

saúde

pública

de

importância

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, todos os atos
decorrentes e consubstanciados em seus termos, tais como: Contratos e das Ordem de
Serviços, estando ainda vigentes quando do advento da causa de cessação de vigência
daquela lei, deverá ser finalizada a sua vigência considerando que os atos fundamentados
deixa de produzir seus efeitos jurídicos.

3.
3.1.

REGIME DE EXECUÇÃO
O fornecimento será executado na forma de execução direta, sob o regime de

fornecimento por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei n.c 8.666/1993 e
alterações.

3.1.1.

-"**-

O fornecimento do objeto aludido na Cláusula anterior será atendido de

acordo com as necessidades do Contratante.

3.1.2.

O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do

serviço/fornecimento

em

desacordo

com

as

especificações

constantes

deste

Contrato.

4.
4.1.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das

Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
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Poder

02 - Poder Executivo

Órgão

03 - Fundo Municipal de Saúde

Dotação Orçamentária

Orçamento

Gestão

02.06.00

5.

incremento

PAB

Recurso

Projeto

Elemento

2072

3.3.9.0.30.00.00

emenda

individual.

02
14

PREÇO

5.1.

A Contratante pagará a Contratada pelos fornecimentos aludidos na Cláusula

Primeira, o valor unitário de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXX) perfazendo o valor global de R$
XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme descriminado abaixo:
Especificação do Objeto

Item

Totens

Dispenser

de

álcool

Unid.

Quant.

Und.

XX

Valor

Unitário

Valor Total

gel

destinados à pontos estratégicos na
sede municipal e nas quatro unidades

básicas
01

de

município

saúde
como

no

uma

interior
das

do

medidas

temporárias e emergenciais das ações
de

prevenção

e

enfrentamento

XXX

XXX

Valor Total do Contrato

R$XXXX

ao

contágio decorrente da pandemia de
Covid-19

pelo

Fundo

Municipal

de

Saúde de Coribe - Bahia

5.2.

Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes do fornecimento dos objetos, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
garantia de 30 (trinta) dias, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação.

6.

6.1.

DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias úteis, após a entrega e apresentação

do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, estando acompanhada das
Autorizações de Fornecimento emitidas pelo Município e devidamente atestadas por
responsável da Secretaria Municipal de Saúde com o recebimento, a qualidade e o
quantitativo entregue e consignado na fatura.
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6.2.

A cada entrega de produtos e as respectivas notas fiscais o contratado deverá

comprovar a regularidade da empresa perante a Receita Federal e Previdência Social,

Certidão Negativa Estadual, Certidão Negativa Municipal, Certidão de Regularidade do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT, além de estar regular perante este Município.
6.3.

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta

corrente da Contratada.

6.4.

No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido

de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.

6.4.1.

O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para

o pagamento e a do efetivo pagamento; I = índice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

6.5.

Quando

houver erro de

qualquer

natureza,

na

emissão da

Nota

Fiscal,

o

documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de
Correção, esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste
ou atualização do valor contratual.

7.
7.1.

8.
8.1.

GARANTIA DE EXECUÇÃO
Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO
O fornecimento dos totem dispense para álcool gel deverão ser efetuadas nas

quantidades solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, com prazo de atendimento e

entrega em no máximo 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da solicitação

de fornecimento ou da assinatura do instrumento de Contrato, Nota de Empenho ou
Autorização de Fornecimento.

8.2.

As entregas devidamente

embaladas deverão serem

realizadas na

sede da

Secretaria Municipal de Saúde localizado na Av. Monsenhor Montalvão, S/N, Bairro
Centro, Coribe - Bahia, CEP 47.690-000.

9.
9.1.

DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
Este Contrato terá vigência apartir XX/XX/2020 e o termino preestabelecído para

XX/XX/2020, considerando o período de vigência da garantia dos produtos.

10.
10.1.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação

legal, obriga-se a:

Av. São João, s/n - Ccnüu ■ Coribe - Bahia • Cl: f 47.690-000
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10.1.1.

ser

legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a

execução dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a ele não

se vinculando a Contratante a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

10.1.2.

assumir

inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à

Contratante ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência,

na

execução

do

objeto

deste

Contrato,

diretamente,

por seus

prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalização ou acompanhamento feito pela Contratante ou por seus prepostos;

10.1.3.

assumir a responsabilidade total pela execução dos fornecimentos, com o

materiais e os serviços, para realização do objeto deste contrato;

10.1.4.

recompor

todo

e

qualquer

entrega/equipamento

condenado

pela

fiscalização da Contratante, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do
prazo final;

10.1.5.

executar os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com as

especificações

e/ou

normas

exigidas,

utilizando

ferramentas

e

equipamentos

apropriadas e dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos fornecimentos;
10.1.6.

honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações

da Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela Contratada não terá
nenhum vínculo jurídico com o Contratante;
10.1.7.

permitir ao

servidor credenciado

pelo

Contratante

fiscalizar,

recusar,

mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimento que não atender as especificações

do objeto e das especificação técnicas mínimas dispostas no Termo de Referência,
observando as exigências que lhe foram solicitadas,"
10.1.8.

comunicar ao Contratante qualquer anormalidade que interfira no bom

andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato.

10.1.9.

fornecer equipamentos de primeira qualidade, porque não serão aceitos

produtos com vícios e defeitos visíveis e não visíveis, tais como: não funcionais;

soldas ou junções mal realizadas; pinturas desconformes; produtos manchados;
vazamentos;

dispenser

que

não

funciona;

encanações

soltas;

produtos

mal

acabados, etc, e caso ocorram deverão ser realizados as devidas correções ou
substituições com todas as expensas do contratado, obrigando-se a ressarcir os
danos e substituir os elementos defeituosos, sem ônus ao Município de Coribe.

10.1.10. os fornecimentos, não excluí a responsabilidade da Contratada pela perfeita
execução do Contrato, Nota de Empenho ou Autorizações de Fornecimento, sendo
obrigado a fornecer os produtos conforme as especificações técnicas mínimas

exigidas, e com a garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

11.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

°
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11.1.

O Contratante além das obrigações contidas neste contrato por determinação

legal, a obriga-se a:

11.1.1.

designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar

as falhas, atestar a efetiva nos fornecimentos;

11.1.2.

efetuar, no prazo indicado na cláusula Sexta, os pagamentos devidos a

Contratada.

11.13.

Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,

necessários à execução dos fornecimentos objeto deste contrato;

12.

12.1.

DAS PENAUDADES

O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no

presente contrato sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.° 8666/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

12.2.

A inexecução culposa, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a

imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de
Coribe, Bahia e multa, de acordo com a gravidade da infração.
12.3.

A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes

limites máximos:
12.3.1. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do serviço não realizado;

12.3.2. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

12.4.

O valor" das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,

realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente

existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
12.5.

As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu

pagamento não eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.

13.
13.1.

RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as

conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.° 8666/1993.
13.2.

A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.°

8.666/1993.

13.2.1. O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato,
nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.° 8.666/1993.
13.2.2. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.°

8.666/1993, não cabe a Contratada direito a qualquer indenização.
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13.2.3. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a

Contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até
o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

13.3.

No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório

e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de a Contratante adotar, motivadamente, providências acauteladoras
14.

14.1.

15.
15.1.

REAJUSTE

Os valores estipulados neste Contrato não poderão ser reajustados.

FISCALIZAÇÃO
Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e

fiscalizada pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Saúde ou na vagáncia deste pelo
titular da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ou por representante da
Contratante, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

16.
16.1.

VEDAÇÕES
E vedado a Contratada:
16.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação

financeira;
16.1.2. Interromper a entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por
parte da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

17.
17.1.

ALTERAÇÕES
A Contratada

é obrigada

a

aceitar,

nas

mesmas condições contratuais,

os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4o, I, da Lei n.°
13.979/2020.

18.

18.1.

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições

contidas estabelecidas na Lei n.° 13.979/2020, na Lei n° 8.666, de 1993, e demais normas

federais de licitações e contratos administrativos e,

subsidiariamente, segundo as

disposições contidas na Lei n.° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais dos contratos

19.

PUBLICAÇÃO

19.1. A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação n°.
XXX/2020, é feita com base no artigo 4o da Lei n.° 13.979/2020, devendo o Contratante
Av. São João, s/n - Centro ■ Caribe ■ Hálito ■ CHI147.690-000
Telefonas: 77 3480.2120 ■ 3480.2130
CNI'j n.» 11.254.401/0001-13

7

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 31/08/2020 07:52:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23756b73-cda0-4c0b-b877-2e65ab1a4f65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no
que couber, além das informações previstas no § 3o do art. 8o da Lei n.° 12.527, de 18 de

novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal
do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
19.2.

O presente Termo de Contrato se vincula ao Projeto Básico da Contratante e à

Proposta da Contratada contida na Pesquisa de Preços realizadas pela Contratante.

20.

FORO

20.1.

É eleito o Foro da Coribe - Bahia para dirimir os litígios que decorrerem da

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação,
conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/1993, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza

seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, XX de XXXXXX de 2020.

Jacqueline Silva do Bomfim

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gestora

Representante

Fundo Municipal de Saúde de Coribe

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJn° 11.254.491/0001-13
Contratante

CNPJ n.° XXXXXXXX/XXXX-XX
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXX

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXX

CPF n.° XXXXXXXXXXXXX

CPF n.° XXXXXXXXXXXXX
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE

MUNICÍPIO DE CORIBE
Fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro
unidades básicas de saúde no interior do município como uma dos medidas temporárias e emergenciais das ações de
prevenção e enfremamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de
Coribe - Bahia.

_^

PESQUISAS DE PREÇO

Legislação Correlata

Art 30. § 2o , inciso MdaLein.°8. 666/1993;
Art. 4°-E da Lei n.° 13.979/2020.
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i

TOTEM DISPENSER DE ÁLCOOL GEL

Pesquisa de Preços

Razão Social da Empresa

Endereço

a. ^-P,^n.c. Qnd.CT.fio,
E-Mail

iWr. Um

A».
Telcfone(s)

^NPJ N "

í-5-í
1.

Objeto

1.1.

Contratação de empresa para o fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados à

pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades básicas de saúde no interior do município
como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao
contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

2.

Justificativa

2.1.

A realização de processo para aquisição de totens dispenser de álcool gel justifica-se como uma

das medidas providenciadas para o enfrentamento da atual e notória situação de calamidade pública em
todo o pais, reconhecidos pefo Decreto Legislativo Federal n.° 6 de 2020; peio Governo da Bahia por meio
do Decreto Estadual n.° 19.626, de 09 de abril de 2020; e pelo Governo Municipal mediante a publicação

do Decreto Municipal n.° 020, de 01 de abril de 2020 considerando a pandemia do Coronavfrus COVID-19
que a cada dia tem contaminado as populações nas regiões metropolitanas e atingindo os municípios
mais longínquos do interior do país.

2.2.

O Município de Coribe realizará a aquisição de totens dispenser de álcool gel com vistas a

disponibilizarão a população com distribuição na sede municipal em pontos estratégicos com alto tráfico
e nas quatro unidades básicas de saúde no interior do município com o objetivo de promover na prática e
conscientizando os munícipes da importância da limpeza das mãos, sendo um dos equipamentos que
contribuem diretamente e preventivamente com o enfrentamento desta pandemia.

2.3.

A adoção de providências urgentes e possíveis com vistas a evitar a ocorrência e a disseminação

de qualquer caso nos próximos dias, nas próximas semanas ou mesmo nos próximos meses, são
imprescindíveis porque estamos expostos, considerando principalmente que constantemente chegam
pessoas advindas de outros municípios e estados aos quais possuem casos confirmados.

3.

Obrigações Técnicas Básicas

3.1.

A empresa contratada deve fornecer totens dispenser de álcool gel de primeira qualidade, porque

não serão aceitos produtos com vícios e defeitos visíveis e não visíveis, tais como: não funcionais; soldas
ou junções mal realizadas; pinturas desconformes; produtos manchados; vazamentos; dispenser que não

funciona; encanações soltas; produtos mal acabados, etc, e caso ocorram deverão ser realizados as
devidas correções ou substituições csm/ÍSdas as expensas do contratado.

y
Rua Bandeirantes, 285 ■

entro ■ Coríbt ■ Bahia ■ CEP A 7.690:000
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MUNICÍPIO DE CORIBE
3.2.
Os fornecimentos, não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do
Contrato, Nota de Empenho ou Autorizações de Fornecimento, sendo obrigado a fornecer os produtos
conforme as especificações técnicas mínimas exigidas, e com a garantia mínima de 90 (noventa) dias
contra defeitos de fabricação
4.

Prazo e Local de Entrega

4.1.
O fornecimento dos totens dispenser de álcool gel deverão ser efetuadas nas quantidades
solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, com prazo de atendimento e entrega dos totens em no
máximo 10 (dez) dias úteis contados após aprovação final dos totens em seus detalhes, ou contados a
partir do recebimento da solicitação de fornecimento ou da assinatura do instrumento de Contrato, Nota
de Empenho ou Autorização de Fornecimento.

4.2.
As entregas devidamente embaladas deverão serem realizadas na sede da Secretaria Municipal
de Saúde localizado na Av. Monsenhor Montalvão, S/N, Bairro Centro, Coribe - Bahia, CEP 47.690-000.
5.

Responsabilidade

5.1.
Para a perfeita execução dos fornecimentos, a empresa será responsável por todos os materiais e
serviços necessários à execução do objeto desta Pesquisa de Preços, a exempto de: pinturas, dispensers,
encanações, equipamentos, materiais, fretes, impostos, mão de obra, taxas, insumos, tintas, etc, para
tanto deverá utilizar os materiais, insumos e mão-de-obra especializada dentro dos padrões de qualidade
e segurança exigidos pelas normas vigentes.

Da Especificações do Objeto e dos Valores Propostos

6.1.

Os valores unitários e globais ofertados por esta empresa pesquisada serão os abaixo

especificados:
Especificação

Item

TOTEM
GEL,

DISPENSER

prevenção

sistema

de

PARA

ao

Unid.

unid.

30

Valor Unitário

Valor Total

RS

R$

ÁLCOOL

Covid-19,

acionamento

Quant.

com

através

de

pedal articulado, em estrutura metálica,

com fechamento, face única, em chapa
de
1.

poliestireno

de

no

mínimo

3. oco, c>o

2mm

personalizada plotado, para dispenser de
álcool em gel para no mínimo 500ml;
dimensões aproximadas: l,20rn x 0,40m,
personalizado

unidade,

com

impressão

logomarca

digital

da

4x0,

acompanha frasco de álcool em gel sem
gel.
Valor Total da Proposta

9-crnjCi-O

7.

Da Forma de Pagamento

7.1.

O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias úteis, após a entrega e apresentação do Documento

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, bero-^como deverão acompanhar as Autorizações de
Fornecimento emitidas pelo Município e atestadas por 'responsável da Secretaria Municipal de Saúde com
o recebimento, a qualidade e o quantitativo entregue e consignado na fatura.
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7.2.
A cada entrega de produtos e as respectivas notas fiscais o contratado deverá comprovar a
regularidade da empresa perante a Receita Federal e Previdência Social, Certidão Negativa Estadual,

Certidão Negativa Municipal, Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, além de estar regular perante este Município.

VulVvO

Carimbo do CNPJ da emprese
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■

;

Pesquisa de Preços

TOTEM DISPENSER DE ÁLCOOL GEL

Razão Social da Empresa

Endereço

E-Mail

Telefone (s

N.°

64J/OCOÍ-94
Objeto

1.1.

Contratação de empresa para o fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados à

pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades básicas de saúde no interior do município

como uma das medidas temporárias e emergendais das ações de prevenção e enfrentamento ao
contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

2.

Justificativa

2.1.

A realização de processo para aquisição de totens dispenser de álcool gel justifica-se como uma

das medidas providenciadas para o enfrentamento da atual e notória situação de calamidade pública em
todo o país, reconhecidos pelo Decreto Legislativo Federal n.° 6 de 2020; pelo Governo da Bahia por meio
do Decreto Estadual n.° 19.626, de 09 de abril de 2020; e pelo Governo Municipal mediante a publicação

do Decreto Municipal n.° 020, de 01 de abril de 2020 considerando a pandemia do Coronavírus COVID-19
que a cada dia tem contaminado as populações nas regiões metropolitanas e atingindo os municípios
mais longínquos do interior do país.
2.2.

O Município de Coribe realizará a aquisição de totens dispenser de álcool gel com vistas a

disponibilizarão a população com distribuição na sede municipal em pontos estratégicos com alto tráfico
e nas quatro unidades básicas de saúde no interior do município com o objetivo de promover na prática e
conscientizando os munícipes da importância da limpeza das mãos, sendo um dos equipamentos que
contribuem diretamente e preventivamente com o enfrentamento desta pandemia.

2.3.

A adoção de providências urgentes e possíveis com vistas a evitar a ocorrência e a disseminação

de qualquer caso nos próximos dias, nas próximas semanas ou mesmo nos próximos meses, são
imprescindíveis porque estamos expostos, considerando principalmente que constantemente chegam
pessoas advindas de outros municípios e estados aos quais possuem casos confirmados.

3.

Obrigações Técnicas Básicas

3.1.

A empresa contratada deve fornecer totens dispenser de álcool gel de primeira qualidade, porque

não serão aceitos produtos com vícios e defeitos visíveis e não visíveis, tais como; não funcionais; soldas
ou junções mal realizadas; pinturas desconformes; produtos manchados; vazamentos; dispenser que não
funciona; encanações soltas; produtos mal acabados, etc, e caso ocorram deverão ser realizados as
devidas correções ou substituições com todas as expensas do contratado.

Coribe
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MUNICÍPIO DE CORIBE
3.2.

Os fornecimentos, não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do

Contrato, Nota de Empenho ou Autorizações de Fornecimento, sendo obrigado a fornecer os produtos
conforme as especificações técnicas mínimas exigidas, e com a garantia mínima de 90 (noventa) dias
contra defeitos de fabricação
â.Prazo o Local da Entroga

4.1.

O fornecimento dos totens dispenser de álcool gel deverão ser efetuadas nas quantidades

solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, com prazo de atendimento e entrega dos totens em no

máximo 10 (dez) dias úteis contados após aprovação final dos totens em seus detalhes, ou contados a
partir do recebimento da solicitação de fornecimento ou da assinatura do instrumento de Contrato, Nota
de Empenho ou Autorização de Fornecimento.
4.2.

As entregas devidamente embaladas deverão serem realizadas na sede da Secretaria Municipal

de Saúde localizado na Av. Monsenhor Montalvão, S/N, Bairro Centro, Coribe - Bahia, CEP 47.690-000.
5.

Responsabilidade

5.1.

Para a perfeita execução dos fornecimentos, a empresa será responsável por todos os materiais e

serviços necessários à execução do objeto desta Pesquisa de Preços, a exemplo de: pinturas, dispensers,
encanações, equipamentos, materiais, fretes, impostos, mão de obra, taxas, insumos, tintas, etc, para
tanto deverá utilizar os materiais, insumos e mão-de-obra especializada dentro dos padrões de qualidade
e segurança exigidos petas normas vigentes.

6.

Da Especificações do Objeto e dos Valores Propostos

6.1.

Os valores unitários e globais ofertados por esta empresa pesquisada serão os abaixo

especificados:
Item

Especificação

TOTEM
GEL,

DISPENSER

prevenção

sistema

de

PARA

ao

Unid.

unid.

30

Valor Unitário

Valor Total

RS

RS

ÁLCOOL

Covid-19,

acionamento

Quant.

com

através

de

pedal articulado, em estrutura metálica,
com fechamento, face única, em chapa
de
1.

poliestireno

de

no

mínimo

2mm

personalizada plotado, para dispenser de

álcool em gel para no mínimo SOOml;
dimensões aproximadas: l,20m x 0,40m,
personalizado
unidade,

com

impressão

logomarca
digital

da
4x0,

acompanha frasco de álcool em gel sem
gel.
Valor Totat da Proposta

1.

9:goo,oo

Da Forma de Pagamento

7.1.
O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias úteis, após a entrega e apresentação do Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, bem como deverão acompanhar as Autorizações de
Fornecimento emitidas pelo Município e atestadas por responsável da Secretaria Municipal de Saúde com
o recebimento, a qualidade e o quantitativo entregue e consignado na fatura.
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MUNICÍPIO DE CORIBE
7.2,

A cada entrega de produtos e as respectivas notas fiscais o contratado devera comprovar a
regularidade da empresa perante a Receita Federal e Previdência Social, Certidão Negativa Estadual.

Certidão Negativa Municipal, Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. além de estar regular perante este Município.

Chiíitt

01
(Uva

lotai

d,
mês

Nome Completo Legível

UflCM>AP

Rua Rui Barbosa
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Carimbo do CNPJ cia empresa
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Pesquisa de Preços

TOTEM DISPENSER DE ÁLCOOL GEL

ftazSo Social da Empresa

Mé
Endereço

l-frfrv. ç-

(krUir

3\^

o.:,

TTOaTl

Telefone{s)

- <r
1.

.V

Objeto

1.1.
Contratação de empresa para o fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados à
pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades básicas de saúde no interior do município
como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao
contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
2.

Justificativa

2.1.
A realização de processo para aquisição de totens dispenser de álcool gel justifica-se como uma
das medidas providenciadas para o enfrentamento da atual e notório situação de calamidade pública em
todo o país, reconhecidos pelo Decreto Legislativo Federal n.° 6 de 2020; pelo Governo da Bahia por meio
do Decreto Estadual n.° 19.626, de 09 de abril de 2020; e pelo Governo Municipal mediante a publicação
do Decreto Municipal n.° 020, de 01 de abril de 2020 considerando a pandemia do Coronavírus COVID-19
que a cada dia tem contaminado as populações nas regiões metropolitanas e atingindo os municípios
mais longínquos do interior do país.

2.2.
O Município de Coribe realizará a aquisição de totens dispenser de álcool gel com vistas a
disponibilização a população com distribuição na sede municipal em pontos estratégicos com alto tráfico
e nas quatro unidades básicas de saúde no interior do município com o objetivo de promover na prática e
conscientizando os munícipes da importância da limpeza das mãos, sendo um dos equipamentos que
contribuem diretamente e preventivamente com o enfrentamento desta pandemia.

2.3.
A adoção de providências urgentes e possíveis com vistas a evitar a ocorrência e a disseminação
de qualquer caso nos próximos dias, nas próximas semanas ou mesmo nos próximos meses, são

imprescindíveis porque estamos expostos, considerando principalmente que constantemente chegam
pessoas advindas de outros municípios e estados aos quais possuem casos confirmados.
3.

Obrigações Técnicas Básicas

3.1.
A empresa contratada deve fornecer totens dispenser de álcool gel de primeira qualidade, porque
não serão aceitos produtos com vícios e defeitos visíveis e não visíveis, tais como: não funcionais; soldas
ou junções mal realizadas; pinturas desconformes; produtos manchados; vazamentos; dispenser que não

funciona; encanações soltas; produtos mal acabados, etc, e caso ocorram deverão ser realizados as

devidas correções ou substituições com todas as expensas do contratado.

Rua Bandairantes, 285 • Centro ■ Coribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000
Telefones: 773480.2120 ■ 3480.2130
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
3.2.

Os fornecimentos, nâo exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do

Contrato, Nota de Empenho ou Autorizações de Fornecimento, sendo obrigado a fornecer os produtos
conforme as especificações técnicas mínimas exigidas, e com a garantia mínima de 90 (noventa) dias
contra defeitos de fabricação
4.

Prazo e Local de Entrega

4.1.

O fornecimento dos totens dispenser de álcool gel deverão ser efetuadas nas quantidades

solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, com prazo de atendimento e entrega dos totens em no
máximo 10 (dez) dias úteis contados após aprovação final dos totens em seus detalhes, ou contados a
partir do recebimento da solicitação de fornecimento ou da assinatura do instrumento de Contrato, Nota
de Empenho ou Autorização de Fornecimento.

4.2.

As entregas devidamente embaladas deverão serem realizadas na sede da Secretaria Municipal

de Saúde localizado na Av. Monsenhor Montalvão, S/N, Bairro Centro, Coribe - Bahia, CEP 47.690-000.

5.

Responsabilidade

5.1.

Para a perfeita execução dos fornecimentos, a empresa será responsável por todos os materiais e

serviços necessários à execução do objeto desta Pesquisa de Preços, a exemplo de: pinturas, dispensers,
encanações, equipamentos, materiais, fretes, impostos, mão de obra, taxas, insumos, tintas, etc, para

tanto deverá utilizar os materiais, insumos e mão-de-obra especializada dentro dos padrões de qualidade
e segurança exigidos pelas normas vigentes.

6.

Da Especificações do Objeto e dos Valores Propostos

6.1.

Os valores

unitários

e

globais

ofertados por

esta

empresa

pesquisada

serão

os

abaixo

especificados:
Especificação

Item

TOTEM
GEL,

DISPENSER

prevenção

sistema

de

PARA

ao

Unid.

unid.

30

Valor Unitário

Valor Total

R$

RS

ÁLCOOL

Covid-19,

acionamento

Quant.

com

através

de

pedal articulado, em estrutura metálica,

com fechamento, face única, em chapa
de
1.

poliestireno

de

no

mínimo

2mm

personalizada plotado, para dispenser de

álcool em gel para no mínimo 500ml;

350, o o

dimensões aproximadas: l,20m x 0,40m,
personalizado

unidade,

com

impressão

logomarca

digital

da

4x0,

acompanha frasco de álcool em gel sem
gel.
Valor Total da Proposta

7.

Da Forma de Pagamento

7.1.
O pagamento será efetuado °m 10 (dez) dias úteis, após a entrega e apresentação do Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, bem como deverão acompanhar as Autorizações de

Fornecimento emitidas pelo Município e atestadas por responsável da Secretaria Municipal de Saúde cqrpo recebimento, a qualidade e o quantitativo entregue e consignado na fatura.
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MUNICÍPIO DE CORIBE
7.2.

A cada entrega de produtos e as respectivas notas fiscais o contratado deverá comprovar a

regularidade da empresa perante a Receita Federal e Previdência Social, Certidão Negativa Estadual,
Certidão Negativa Municipal, Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, além de estar regular perante este Município.

- fi/l

J
local

u/

. O'X

de 2020.

de

data

Nome Completo Legível

ju

Ar:inatura do Responsável da Empresa

Carimbo do CNPJ da empresa

:;.:iü9.085/0001-6Íi

NOVA GRÁFICA IMPRENSA
Gabriel Silveira de Oliveira

Rua BarÜo de Caetité. 313

i

..... CE>'4C400-000 -CAETITE bAH\0.

■
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Oficio n ° 318/2020/GAB/LIC
Coribe, Bahia, 07 de julho de 2020.

Senhor Presidente,

Preliminarmente

à

autorização

para

a

abertura

de

um

processo

administrativo que objetiva uma Dispensa de Licitação, e que adote as providências
necessárias para a Contratação de empresa para o fornecimento de totens dispenser

de álcool gel destinados à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro
unidades

básicas de saúde

no

interior do município como

uma

das

medidas

temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio
decorrente da pandemta de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe Bahia.

1 - Examinar quanto à existência, ou não, dos requisitos legais exigidos
para a contratação pretendida.

Ao final, estando o processo devidamente instruído, retorne-se para
análise e homologação.

Atenciosamente,

Manuei

cJc h a

Prefeito Municipal

Ao

Ilustríssimo Senhor

Madson Sevilha de Almeida Ramos

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Nesta

Rua Bandeirantes. 285 ■ Centro - Corihc ■ Bahia - CP.V 47.690-000

Telefones: 77 3480.2020/3480.2130
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

Oficio n.° 319/2020/GAB/LIC

Coribe, Bahia, 07 de julho de 2020.

Senhor Contador,

Ao cumprimentá-lo, venho através deste, tendo em vista, o recebimento
preliminar do Ofício

n.° 048/2020/FMS/LIC do Fundo

Municipal de Saúde em

06/07/2020, solicitando uma contratação, portanto solicito que o presente processo

deverá tramitar pelo setor de contabilidade, a fim de realizar a verificação da
disponibilidade orçamentária, com base no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais),
considerando o menor valor apresentado nas Pesquisas de Preços constantes nos
autos.

1)

à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à
despesa;

2)

à indicação das respectivas rubricas.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade, para renovar

meus sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

M a n u e I [MzévzÚÕKo c ha
Prefeito Municipal

Ao

Ilustríssimo Senhor
Robério Freire Santos
Contador
Nesta

Ihia Bandeirantes, 285 ■ Centro - Caribe - fíahki - CEP 17,690-000

Telefones: 77 'A4S0.2020 / 3-W0.2130
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Oficio n.° 320/2020/GAB/LIC

Coribe, Bahia, 07 de julho de 2020. .

Senhor Procurador,

Ao

cumprimentá-lo,

venho

através

deste,

diante

da

solicitação

preliminar realizada através do Ofício n ° 048/2020/FMS/ÜC do Fundo Municipal de
Saúde datado de 06/07/2020, o presente Processo administrativo deverá tramitar
pelos setores competentes com vistas:

1)

à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à
■

2)

despesa;

à elaboração de parecer motivando a dispensa de licitação, para
configurar a hipótese legal da contratação direta.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade, para renovar
meus sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Manuel^z^veeterRocha
Prefeito Municipal

Ao

Ilustríssimo Senhor
Dr. Brenno Barros Saraiva
Procurador
Nesta
liuu ftandcinint.es, 2HS - Centro ■ Caribe - liahia ■ CEP 47.690-000

O
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MUNICÍPIO DE CORIBE

MUNICÍPIO DE CORIBE
Ofício n.« 108/2020/CONT/L1C

Coribe, Bahia, 08 de julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Em atenção ao Ofício n.2 319/2020/GAB/L1C, expedido por Vossa Excelência em

07/07/2020, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da contratação solicitada pela
Secretaria Municipal de Saúde, sendo que os pagamentos serão efetuados através da
seguinte Dotação Orçamentária:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde.
10.122.032.2.072 - Gestão incremento PAB emenda individual
3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo.

As informações acima prestadas visam dentre outras, o também atendimento as
exigências legais contidas no caput, art. 14- da Lei n.Q 8.666/1993 e alterações.
Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade, para renovar meus
sinceros votos de estima e consideração.
Respeitosamente,

Santos
Contador

CRC - BA n.H 024.884/0-8

Ao

Excelentíssimo Senhor
Manuel Azevedo Rocha
Prefeito
Nesta

Rua líanclcinintes, 2H5 - Centro - Curibe • Bahia ■ CEl* 47.6'JU-OOO

Telefones; 77 3480.2020 / 3480.2130
C/V/»/ n.» / 3.912.084/0001 -81

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 31/08/2020 07:52:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23756b73-cda0-4c0b-b877-2e65ab1a4f65

ESTADO DA BAHIA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 133/2020

Coribe - Bahia, 13 de julho de 2020.

À
Comissão Permanente de Licitação
Portaria n.° 001/2020

Assunto: Autorização para Abertura de Dispensa

DESPACHO

Senhor Presidente,

AUTORIZO e justifico a instauração de Dispensa de Licitação, de acordo com o

art. 4o da Lei n.° 13.979/2020, e subsidiahamente nos termos do art. 38, caput, da Lei n.°
8.666/1993,

e

demais

normas

pertinentes

para

a

Contratação

de

empresa

para

o

fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados à pontos estratégicos na sede
municipal e nas quatro unidades básicas de saúde no interior do município como uma das
medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio
decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

A presente autorização aplica-se tão somente aos serviços constantes ao

Ofício n.° 048/2020/FMS/LIC, apresentado pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde de
Coribe - Bahia.

Ficam de antemão, notificados os setores competentes para que adotem as

providências necessárias a feitura do devido processo de Dispensa de Licitação, tendo em
vista, que a contratação em tela trata-se de urgência.

Atenciosamente,

Manuei^zévedo Rocha
Prefeito Municipal
Ao

Ilustríssimo Senhor

Madson Sevilha de Almeida Ramos
Presidente da C.P.L.
Nesta

liun Handcirantus, 2H5 ■ Centro - Caribe ■ Bahia ■ CEf 47.690-000

Telefones: 77 34H0.2020 / 3480,2130
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO

O Prefeito Municipal de Coribe, no uso das suas atribuições legais, e com base

no inciso III, art. 38 da Lei n.° 8.666/1993, e tendo em vista a solicitação formulada
pela Secretária Municipal de Saúde exarado no Ofício n ° 048/2020/FMS/UC, resolve
designar os colaboradores dispostos na Portaria n.° 001/2020 que os nomeiam
Presidente da Comissão e a Equipe de Apoio, assim formada:
s

Madson Sevilha de Almeida Ramos - Presidente

^

Diego Suedy Rocha Silva Lopes - Io Membro - Equipe

^

Edilson dos Santos Silva - 2o Membro - Equipe

Os servidores acima listados ficam designados com as atribuições constantes,

principalmente as contidas no art. 43 e 44 da Lei n.° 8.666/1993, cujo objeto é a
Contratação de empresa para o fornecimento de totens dispenser de álcool gel

destinados à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades básicas de
saúde no interior do município como uma das medidas temporárias e emergenciais
das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de
Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

Ficando assim designados, a partir da presente data.

Coribe, Bahia, 13 de julho de 2020.

Manuel Ájfexeóo Rocha
Prefe^o Municipal

.

Rua Mancleirantes. 285 - Centro • Coribe - fíahia ■ CEP 4 7,690-000

Telefones: 77 3480.2020 /3480.2130
CNPJn.» 13.912.084/0001-81

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 31/08/2020 07:52:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23756b73-cda0-4c0b-b877-2e65ab1a4f65

MUNICÍPIO DE CORIBE

Diário Oficial do

Coribe

2 de Janeiro de 2019
42-Ano -NM932

MUNICÍPIO

Portarias

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
PORTARIA MUNICIPAL N.° 001/2019

DISPÕE

SOBRE

A

CONSTITUIÇÃO
COMISSÃO

DA

PEtíiMANKNTE

DE

LICITAÇÃO - CPL E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PRÜI-KITO MUNICIPAL DE CORII1E. ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e a legislação cm vigor,
Considerando o disposto no art. 51 da Lei Federal n." 8.666, de 21 de junho de
1993, que regulamenta o art, 37, inciso XXI. da Constituição Federal, institui normas para

licitações c contratos da Administração Pública c dá nutras providencias:

MESOLVK:

An. 1" - Designar com n funçío cio receber, examinar e julgar Iodos os documenios e
procedimentos relativos ás licitações e ao cadasiramerito cie licitames no exercício de 2019.
realizados sob as modalidades Conviie. Tomada de Preços. Concorrência c Concurso, nos
icnnos do diploma legal, sem prejuízo de suas atribuições regulara-;, os seguintes .servidores:
Dicgo Sitcdy Rocha Silva Lopes

Presidente

Edmilsort dos Santos Silva

I" Membro

Tiideu Lopes dos Sumos

2" Membro

An. T - Os membros da Cotnissilo Permanente de IJcitaçiin - CPL tcr3o ainda as
atribuições para conduzirem e se manifestarem nos processos administrativos realizados sob
a égide da dispensa c inexigibilidade de licitações.
Art. 3" - Eslii Ponaria entra em vigor na data de sua publicaçüo. com vigência até 31
de dezembro de 2019.

Kcgislre-sc. Publiquosc e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe. Bahia, cm 02 de janeiro de 2019.

«j/íj Bamtónintet. 285 ■ Centro ■ üitilx • Bahia - CHI'47mWOO0
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12/02/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

14.682.975/0001-51

CADASTRAL

MATRIZ

DATA OE ABERTURA

17/06/1981

NOME EMPRESARIAL

NELSON DE SOUZA CRUZ
POKTE

TABELECIMENTO (IJOME OE FANTASIA)

GRF1CA E PAPELARIA CAET1TE

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIOADE ECONOMCA PRINCIPAL

58.29-6-00 • Edição integrada a impressão do cadastros, listas o do outros produtos gráficos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista da artigos do papelaria
47.61-0-01 - Comércio varejista d* livros

58.11-5-00 - Edição de livros

58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
18.13-0-99 - Improssão do material para outros usos
18.13-0-01 - Impressão do matorial para uso publicitário

47.51-2-02 • Recarga do cartuchos para oquipamentos de informática
95.11-8-00 • Reparação c manutonção do computadores c de equipamentos periféricos
62.99-7-03 - Serviços do gravação de carimbos, excoto confecção
82.19-9-01 - Fotocópias
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)
LOGRADOURO

NÚMERO

R RUI BARBOSA

COMPLEMENTO

55

CEP

BAtRRCCXSIRUO

MUNICÍPIO

46.400-000

CENTRO

UF

CAET1TE

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

GRAFICACAETITE@YAHOO.COM.BR

TELEFONE

{77) 3454-1805/ (77) 3454-1803

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SÍTUAÇÀO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SI fUAÇAO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA OA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 12/02/2020 ás 09:05:31 (data e hora de Brasília).
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ÉMAHC»AUOPOB (.-««.muncip.*Jo■ ««»«"'• «•««*'
^——■■

XXXXXXXXXXXXX

I WJMCRO

■5Õ»Í>C«J»1XJHA lUOCMHOURO-™*.!*. ««.)

RUA DIRCE CERQUEIRA
COMP1RMCN1O

I côotct] DO

"

I

xxxxxxxxxxxxx

n-i""""""

46.400-000

I CENTRO

do exercer atividade empresária, quu nao possui
DO ESTADO DA BAHIA
COOfCO UO EVIÍNTO

DCSCRICAOÜOEVCMIO

CÓDtCO OO EVCNTO

I ocscn^Àooocvr.«ro

1 At-SaÇAüdÈVoOS (EXCETO NOME ■ ■
EMPRESARIAL)

021

cooicoDorvrNio

U6I"

.. I BA

CAETITÉ

002

MUt-nCtPiO fJU> ila

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
-

NOME EWWIESAKIAL

NELSON DE SOUZA CRUZ ME

95

tOCRAOOUKO l"*jrt. «ti

AVENIDA WOQUITON FERNANDES TEIXEIRA

CQMPLEMtttTO

|

CINQÜENTA MIL REAIS

50.000,00

lMUad* MCundirta

461

VALOR 1X3 CAPITAL • (PM «■ lenw|

VALOBOOCACirAL-H»

MrlncilMl

[Um da junin Comercio!)

qraficacaetile@yahoo.com.br

BAI BRASIL

CAETITÉ

5829800

1

PAIS

MUMCtPIO

DkíO DK ATWDAUC

46.400-000

CENTRO

TÉRREO

ECOHOMIC*

CHI1

DeSCHIÇAOOO OBJETO

EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTRO. LISTA E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS;
EDIÇÃO DE LIVROS;

S^^i^O E PROMOCIONAIS. CALENDÁRIOS^

5811500

p6^f^W. FAIXAS. KIT PROMOCIONA.S. BANNERS. OUTDOORS.

5821200

CRACHÁS. PASTAS E MALAS DIRETAS;

1813001

1813099

IMPRESSÃO DE IMPRESSOS PARA USO DIVERSOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;

4761003
4761001
OA1A OE IHtClO UA» ATIVIDADES

NUMCKO OE W3CHIÇA0 NO C

14682975000151

«ANSK.RÉKC1A on BLDC OU OC rUJAl. DG OO 1KA Uf
N1RÜANTEROR

xxxxxxxxxxxxx

7

DATADA «a:.!K*iui»íi /

02/10/2013

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAI
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE^SE
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$$■ Deparatnemo Nacional do Regisuo do Comércio

29100573813
NELSON DE SOUZA CRUZ
ca i ai to civ».

PtACIOKALIDADK

CASADO

BRASILEIRA
REGIMB OC 0CK4(it cauda

M0 F G

I

COMUNHÃO PARCIAL
MARIA DE SOUZA CRUZ

L SOARES DA CRUZ
IDttfTKMOC (

212544780
EMANCIPADO PtW (twm« «• •m«>eip*t»o - tominli no tua d* manor)
XXKXXXXXXXXXX
ÕUM1CI.IADO NA (LOGRADOURO ■ (III, iv. Mi

RUA DIRCE CERQUEIRA

município

CAETITÉ

Ò04COOOAIO

002

,

.

ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME

DESCRIÇÃO DOAIO

ALTERAÇÃO

CÒOICOOOtVÜNIO

ÒOKIO DO EVENTO

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
(ÜUE CKPRtSARIAL

NELSON DE SOUZA CRUZ ME

OCKADOUKO (rua.»», «ti

AVENIDA WOQUITON FERNANDES TEIXEIRA
UAIRJlOfDU

;Um da iunia Comatcãsl)

graficacaetile@yahoo.CQm.br
VALOR OO CAPITAL- RI

CINQÜENTA MIL REAIS

50.000,00

5829800

RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS;

,.„„,-„

4751202

REPARAÇÃO E MANUTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERlFÊHICOS DE COMPUTADORES;
FOTOCÓPIAS E SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM FOTOCOPIAS.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

8299703

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

9511800
8219901
xxxxxxx

xxxxxxx
DATA OE INKK) O»9 ATIVIDADES

XXXXXXXXXXXXX
AS3WAIUH

D.IADA «swaiur

NU MU HO OU MICItJÇAO NO CNPJ

14682975000151
'
J
iRESAKIO (au ptlo i«r»(«nunití»iils6n«fiV«ni»l

IHANSICRliKClA DEiEOC
MRGANIERIOR

DEPEHDEWTE D€

/ A

AUTORIZAÇÃO

XX

XXXXXXXXXXXXX.

COVCPIJMtCMTAL l—'

/

«suÍatuiia oo

02/10/2013

17

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

AUTENTICAÇÃO,

tR(

*J?

JUNTA CCMERCIAL OO ESTADO DA BAHIA

CCRTifiCOOtifCISTROEM: 02/04/2014 SOB N": 97370535

iClCE£protoC0|0: 14/021739-8. DE 02/04/2014
Slinprü»a:2!>

":.' : i

■■-

".' :.•

1

0057301

r ■'/

ME

3
HÊLPO POflTELA RAMOS
SI] CnETARlO-CERAL
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REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

■i,jicrio do Desenvolvimento, indústria e Cométúo Exterior
■&■ f.^etaiia do Comércio e Serviços

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: NELSON DE SOUZA CRUZ
CNPJ: 14.682.975/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos 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 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos: e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212. de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
r>
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br:

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2710/2014.
Emitida ás 08:28:55 do dia 06/02/2020 <hora e data de Brasllia>

Válida até 04/08/2020.

Código de controle da certidão: 8349.0C78.8D85.ED28
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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06/02/2020

Emissáo: 15/07/2020 15:30

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os afoitos dos arts. 113 o 114 da Lei 3.956 de 11 do dezembro de 1981 -Código
Tributário do Estado do Bahia)

Certidão N°: 20202030869

RAZÃO SOCIAL

NELSON DE SOUZA ClWZ
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

015.724.70-1

I4.6H2.97S/O00I-51

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto â inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Eslado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/07/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sofa2.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunla do cartfto original de inscriçíio no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Páyína I de I

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 31/08/2020 07:52:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23756b73-cda0-4c0b-b877-2e65ab1a4f65

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

.1

\l~

i

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome:

NELSON

CNPJ:

14.682.97 5/0001-51

Certidão

n°:

Expedição:

Validade:
de

sua

DE

SOUZA

CRUZ

(MATRIZ

E

FILIAIS)

13310751/2020

09/06/2020,

05/12/2020

às

-

10:20:19

180

(cento e

oitenta)

CNPJ

sob o

Devedores

da data

n°

14.682.975/0001-51,

(matriz e filiais),
NÃO CONSTA do

inscrito (a)

Banco Nacional

de

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art.
Trabalho,
na

contados

expedição.

Certifica-se que NELSON DE SOUZA cruz
no

dias,

acrescentado pela Lei

Resolução

Trabalho,

Administrativa

de

24

de

agosto

n°

de

642-A da Consolidação das Leis do

n°

12.440,

de

7 de julho de 2011,

1470/2011

do

Tribunal

Superior

e
do

201.3.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2
(dois) dias
anteriores

à

data

No caso de pessoa
a

todos

A

aceitação

os

seus

Internet

sua

expedição.

jurídica,

a Certidão atesta a

estabelecimentos,

desta

autenticidade

da

no

certidão
portal

agências

ou

condiciona-se

do

Tribunal

à

empresa em relação

filiais.

verificação

Superior

do

de

Trabalho

sua
na

(http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do

Banco

Nacional

de

Devedores

Trabalhistas

constam

og

ciados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos

judiciais trabalhistas,
inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários,
a honorários,
a custas,
a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho

ou

Comissão

de

Conciliação

Prévia.
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i na

15/07/2020

Consulta Regularidade do Empregador
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Voltar

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrição:

14.682.975/0001-51

Razão Social^JELSON souza cruz

Endereço:

R rui barbosa ss / centro / caetité / ba / 46400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O

presente

Certificado

não

servirá

de

prova

contra

cobrança

de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/07/2020 a 12/08/2020
Certificação Número: 2020071403091736587839
Informação obtida em 15/07/2020 15:35:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

http3://con3ulta-crf.caixa.gov.br/consullacrf/poge3/consultii Empregador,jsf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE
Praça da Catedral - Prédio do antigo Fórum
Centro

CAETITÉ
BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA
Gerência Municipal de Tributos

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
N'Certidão:

1054

Ctrtldâo válida até:

29/07/2020

Certifico que a empresa com domicílio fiscal sito à RUA RUI BARBOSA N° 55 BAIRRO: CENTRO CEP: 45400000
COMPLEMENTO: . sob o CNPJ: 14.682.975/0001-51 e inscrita neste município sob n° 56400176, consta arrolado
eni ;iome de : NELSON DE SOUZA CRUZ - EPP não possui até a presente data qualquer débito levantado junto ao
erário.

Em firmeza de que eu VÂNIA MARIA DE AGUIAR SILVA passei esta. a qual foi conferida por mim, encerrada e
subscrita pelo (a) Sr (a) Gerente (a) desta repartição após lançamento dos pagamentos em nosso cadastro.

Validade da Certidão de 90 dias a contar da data de sua emissão.

CAETITÉ - BA . 30 de abril de 2020

As ctrüdòo* fomtcidas não txcluom o dlrtlio da Fazando Pública Municipal cobrar, cm quaiquor tompo, os débitos
qut vtnham a str potltriormtnta apurados pttt autoridade administrativa eompetonto.

Obs: Qualquer rasura tornará nulo tsta documtnto.
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imr*.

004291615

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1o GRAU

CERTIDÃO N°: 004291615
A

autonticldado

dosta

cortldao

FOLHA: 1/1
podora

sor

confirmada

polo

Intornot

no

sito

do

Tribunal

do

Justiça

(http://esaj.tJba.jus.br/sco/abrirConfQroncia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos eiveis do Eslado da Bahia,

anteriores a data de 09/06/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

NELSON DE SOUZA CRUZ EPP, portador do CNPJ: 14.682.975/0001-51, estabelecida na RUA RUI
BARBOSA 55, contro, CEP: 46400-000, Cootite - BA. *•******■••*««»«•■*••**••*•*•**•***«■•««««•*•••**••♦***«■*

Os dados informados são de responsabilidade do soliciiante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.

Certifico finalmente que estg certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internei e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após

esta dala será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 9 do junho de 2020.

PEDIDO N°:

004291615
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PREFEITURA MUNICIPAL

DE

CAETITÉ
LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO-TFF
CÔD. CONTRIBUINTE

N6 do Alvará

INSC. MUNICIPAL

6400

564CO 176

212/2020

CONCEDIDO A
NELSON DE SOUZA CRUZ • EPP

NOME FANTASIA
GRA::!CA ê PAPELARIA CAETITE
CNPJ

INSC. EST.

CPF

RG

14682975000151
ENDEREÇO
RUA RUI BARBOSA, N° 52

CENTRO - CAETITÊ - BA

CEP: 46400000

DESCRIMINAÇÀO DA TAXA
5829800

Edição integrada • Impressão da cadastres, listas o outros produtos gráficos

5829800

Edição integrada a impressão da cadastros, listas • outro» produtos gráficos

CMAE (ATIVIDADE PRINCIPAL)

ATIVIDADE(S) SECUNDARIA(S)

4761003 Comercio varejista de artigos d* papelaria
4761001 Comercio varejista de livros

8219901 Fotocópias

4751202 RECARGA OE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS OE INFORMÁTICA

A3 DA L£ JISLAÇÃO EM VIGOR

RESTRIÇÕES

HORÁRIO NORMAL

HORÁRIO ESPECIAL

DATA DA EMISSÃO

DATA DE VALIDADE

18/02/2020 09:50:38

31/12/2020

Roberto Vllasboas Neves
Secratarlo Adm. PlaneJ. e Finanças

J
OBS: ESTE ALVARÁ DEVERA ESTAR EM LUGAR BEM VISÍVEL
VALIDO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

BOLETIM DO CADASTRO ECONÔMICO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

Empresa c Dados Gerais '" ' (rí ' '
CadaMro:

6400

Kn/ao Swciul:

Corilador:
Nome Fmit.:

Emlssflo.:

.l''

In.vrriçi.) Municipal:

.

,i.,

13/11/201910:44:59
,_,

.

.

...

i,

56400176

NELSON OE SOUZA CKUZ - EPI1

CONTABILIDADE REBOUCAS SILVA LTIM
GRAFICA E PAPELARIA CAliTITJ:

C.N.PJ.: I4.fi82.975/O001-5I

Endereço-*'MSi :■-"'

Nm. Jurkl.: Juridíca

INSC. KST-:

C.P.K.:

ir. t±-y Ví-V'-- ■ '.'V'

Inw. Imob.:

„-'"•■

Endereço

Cumpl.:

Bairro

Tcl.: Í77)3454-IRO5

Fax:

. .'i "

*■

i

/'i

Prop. Estabelecido no Município.:

CAH.CONIIÍ:

'»- "

.'

6400

'

RUI BARBOSA

,V:

CENTRO

55

CHI": 4o.-l(i0-00t)

Munirípio : CAETITÍ--UA

E-mail: ^mricaciictiii:{ri>yuhi)i).coin.l)r

Características Gerais ' "'

Imune ou Isento de ISS:

RUA

K.C.:

. , ,

■ '„■■--■

SIM

SERVIÇOS

NÃO

Data Abertura:

Oplanle Simples:

Imóvel Próprio:

10/10/96

SIM

NÃO

Imune de TLL: NÃO

N* Processo Abi-rtiira:

Porte F.mpma:

Kc^. na Junta:

Kmlli-NK.:

Sítimçilo: Ativa

Conslr. Civil tstab. no Município.:

Tipo Prof. Autônomo:

Data Situaçlo:

N° Knipretí»do<:

Dislrllu:

N* Procedo Baixa:

Nature/u Jurídica:

PEQUENO PORTE

PESSOA JURÍDICA

Atividades Exercidas., ,-..
TKI-Tri.,F:5S2t>8tt)

,

■«.-« •-

56400176

v- .

■

Junta Comercial.:

.

, ; . ..

SIM

SIM

1

i

- [üiíçüd itilL-gnub ft impressão de cadasuos. listas e oulros produtos gráficos

TLL:
Outros:

ISS Fi.\o:

ISSQN:

2.1

- Serviços de progrumaçan c comunicação vis.ua!. tlcscnho indusiriul c congcncrcs.

CNAE: 5S29S0O
...
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■
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Atividades SecundArias

-.■,■ i ■■• ■,

ln\criçao

De%ci"içio

1813099

Impressão de nuierial para outros usos

4751202

RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

■ :.-':.

......

Dl.Inicio

IK13001

Impressio de material pura uso publicitário

821 «01

Fotocópias

■>511800

Reparação c manutenção de computadores e de equipamenins peri líricos

R2W703

Serviço* de yravuçào de carimbou, exceto confecção

5K11500

Edição de livros

5S212OO

Edição intcçnida n imprcsMio de Hmos

■!.',.

Dt.F.ncer.

Atividades secundárias
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comercio vorejism de livros
Fuiiicópms

RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS ÜE INFORMÁTICA
' *!

*

Nome: CONTABILIDADE REBOUCAS SILVA LTDA

AVN WOQU1TON FERNANDES TEIXEIRA. 135

F.nd.:
Cump

.:

Elairro :

SER\ITKC CONTA LI ILIDA DE.
CENTRO

CEP: 4 6400-000

Contador'

■

,

•_'■

;■

C.KF:

;

!

rrr^Tr-,

Oj.(Mt7.K31/0001*02

C.C.M: N6O3

RG.:
CRC:

C.C..VCMC Ctmlador:

Cidade.:

CAETITÉ

UK.: BA
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Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação
Inscrição Estadual: 015.724.704 PP

CNPJ: 14.682.975/0001-51
Razão Social: NELSON DE SOUZA CRUZ
Nome Fantasia: GRFICA 6 PAPELARIA CAETITE
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (Individual)
Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL

Unidade de Fiscalização: INFAZ SERTÃO PRODUTIVO
Endereço
Logradouro: RUA RUI BARBOSA

Número: 55

Complemento:

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 46400-000

Município: CAETITE

UF: BA

Telefone: {77) 34S41805

E-mall: GRAFICACAETlTEigiYAHOO.COM.BR

Referência: GRAFICA CAETITE

Localização: ZONA URBANA
Domicilio Tributário Eletrônico • DTE

Situação do DTE: CREDENCIADO

Data do Credenciamento: 29/02/2016

Situação da Conta: ATIVA

Data da Criação da Conta: 29/02/2016

Informações

Data de Inclusão do Contribuinte: 30/06/1981
Atividade Econômica Principal:

5829800 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficoí
Atividade Econômica Secundária
1813001 - Impressão de material para uso publicitário
1813099 - Impressão de material para outros usos

4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4761001 - Comércio varejista de livros

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
5811500 - Edição de livros

5821200 - Edição integrada à impressão de livros
8219901 - Fotocópias
8299703 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Unidade: UNIDADE PRODUTIVA
Forma de Atuação

-

ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE
Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO
Endereço do Correspondência
Endereço: RUA RUI BARBOSA

Complemento: TÉRREO

Referencia:

Número: 55

Bairro: CENTRO

CEP:46400000

Município: CAETITE

UF: BA

Informações etc Contador
h ttps://www.sefaz.ba .gov. br
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Classificação CRC: Profissional

CRC: 21639 -BA

Tipo CRC: Provisório

CRC:

Tipo CRC: Provisório
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Nome: NEUZA REBOUCAS CHAVES DA SILVA
Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional
Nome:

Endereço

Endereço: AVENIDA WOQUITON FERNANDES TEIXEIRA ANDAR PRIMEIRO SALA 102
Número: 135

Bairro: CENTRO

Referencia:

Telefone: (77) 34541478

Nota:

Município: CAETITE

UF: BA

CEP: 46400000

Celular: ()

Fax: ()

E-mail: servitec@aquallis.com.br

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação

pelo Fisco

Data da Consulta: 17/06/2020

hltps://www.sefaz. ba.gov. br
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ESTADO DA BAHIA

Ofício n.s 108/2O20/JUR/LIC
Coribe - Bahia, 09 de julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Nobre Prefeito, diante de autorização preliminar, quando da remessa dos
autos a este departamento por Vossa Excelência, com vistas também o atendimento ao
inciso VI, art. 38 da Lei n.e 8.666/1993, e uma análise jurídica que consiste em opinar se o
objeto e o processo em si, enquadram-se em caso de dispensa de licitação, e se estes
atendem

às

normas,

portanto,

passamos

às

considerações,

consoante

previsto

na

legislação vigente:

I.

RELATÓRIO
Submete à apreciação do processo e das peças que o compõem, objetivando

a Contratação de empresa

para o fornecimento de totens dispenser de álcool gel

destinados à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades básicas de saúde
no interior do município como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de

prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo
Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

De acordo com as informações contidas no Ofício n.e 048/2020/FMS/LIC,

datado de 06/07/2020, e respectivos documentos anexos, emitido pela Senhora Jaqueline
Silva do Bomfim, o valor global para fornecimento dos objetos importa em R$ 9.000,00
(nove mil reais), sendo este o menor valor orçado dentre os pesquisados, com vistas a
contratação direta, via dispensa de licitação,
Depreende-se dos autos, primariamente que o pedido de solicitação de

despesa para execução do objeto deste processo administrativo, na modalidade de
dispensa de licitação, para aquisições de equipamentos para enfrentamento da emergência

de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, encontra
amparo legal no disposto no art. 4o da Lei n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Estando o
processo instruído com os documentos, abaixo relacionados:
a.

Ofício de solicitação;

b.

Projeto Básico Simplificado;

c.

Pesquisas de Preços;

d.

Documentos da empresa selecionada;

e.

Solicitação de Dotação Orçamentária;
Rua Bandeirantes. 285 • Centro ■ Coribe ■ Bahia ■ CF.P 4 7.690-000

Telefones: 77 3480.2020/3480.2i:iO
CNI'Jn.9 13.912.084/0001 -01
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f.

Portaria de fiscal de contrato da Secretaria de Saúde;

g.

Termo de Autorização de Abertura;

h.

Autuação da Comissão Permanente de Licitação e Portaria;

i.

Justificativa da Comissão Permanente de Licitação;

j.

Minuta do Contrato.

É o relatório.

II.

DA FUNDAMENTAÇÃO
O processo em tela consubstancia-se na ocorrência mundial de mobilização

pelo combate ao novo Coronavírus após a Declaração de Emergência em Saúde Pública de

Importância Internacional - ESPII pela Organização Mundial da Saúde - OMS em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus - COVID-19
denominado SARS-CoV-2, tratava-se de uma pandemia.
Posteriormente, foi devidamente reconhecida pelo Governo Federal nos
termos da solicitação do Presidente da República encaminhada ao Congresso Nacional por
meio da Mensagem n.? 93, de 18 de março de 2020, para reconhecimento do estado de

calamidade pública em todo o país, sendo reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal n.s
6, em 20 de março de 2020.

O Município de Coribe reconheceu o Estado de Calamidade Pública por

intermédio do Decreto n.s 020, de 01 de abril de 2020, e desde de então tem
permanentemente realizado novos decretos com vistas a organização interna e mediante
os acontecimentos e as recomendações das autoridades em saúde. Em Coribe, assim como

outros Municípios da região, também já existe vários caso de pacientes contaminado e

confirmado com o novo Coronavírus Corvid-19, ainda mais por estamos recebendo
constantemente pessoas advindas de outros Municípios e de Estados que também

possuem diversos casos confirmados da Covidl9, apesar dos esforços evidenciados na
triagem.

III.

DA NECESSIDADE

As estratégias de mitigação com foco na proteção principalmente do
conhecido grupo de risco e na temporária redução de contatos sociais da população em

geral, promoveu um retardo do ritmo de transmissão e contágio de forma substancial com
a redução das conseqüências a saúde e até vidas sendo salvas. Além de promoverem e

evitarem que os sistemas de saúde de todos os países sejam rapidamente levados a
exaustão, principalmente em países de terceiro mundo, assim como o nosso, que dispõem
de sistemas de saúde com menor capacidade de atendimento.

litiu Bandeirantes, 285 ■ Centro • Coribe • Bahia ■ CEP 47'.690-000
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A análise dos dados e ocorrências vivenciadas por outros países, por estados
brasileiros e pelos municípios tem demonstrado que apenas se pode manter a demanda

em níveis suportáveis pelos sistemas de saúde com rápida adoção de medidas de saúde
pública de forma generalizada para extirpar qualquer transmissão, estando dentre as
ações: triagem, testagem, educação, proteção, equipamento, isolamento e medidas de

distanciamento social para a população em geral.
Notadamente em cada Município existem uma multiplicidade de fatores,
como: faixa etária da população, clima, educação, hábitos culturais e religiosos, estratégias
adotadas, estrutura instalada, profissionais, recursos financeiros, etc; alguns mais, outros
menos controversos. Ha, no entanto, um ponto de relativo consenso e, exatamente por

isso, é que a ele se dará ênfase: o distanciamento/isolamento social é estratégia que se
tem mostrado eficaz no retardamento da velocidade de propagação da doença. Retardar
sua velocidade de propagação é a única forma de mitigar os impactos sobre o Sistema de
Saúde.

Almeja-se no Município de Coribe, em paralelo com as preocupações
presentes de economia local, adotar todas as providências prudentes e necessárias em

níveis suportáveis pelo Sistema de Saúde Municipal e pe!o Município, com rápida adoção
de medidas de saúde pública para evitar qualquer transmissão. As medidas de isolamento
é traumática para os níveis sociais e econômicos, porque destes somos todos diretamente
dependentes, o que gera incertezas do melhor momento para o início e o seu término.
Considerando primordialmente que mesmo as autoridades do Ministério da Saúde
reconhecem, publicamente, que não possuem dados técnicos apropriados para responder
objetivamente a estas questões fundamentais.
Porém, não se pode olvidar que os princípios da prevenção e da precaução
aos quais são demasiadamente estudados em âmbito ambiental, estes corroboram e

indicam que os danos devem ser evitados, seja porque há certeza ou maior probabilidade
da sua ocorrência, por pura precaução, ou mesmo na hipótese de incerteza de dano,
aplicando-se ao caso em tela, sendo de relevância Constitucional à proteção à saúde, a
segurança e ajncolumidade das pessoas sendo imprescindíveis a aplicação preventiva no
direito à saúde da população.

A contratação em análise foi considerada incluída na parcela necessária ao

atendimento da situação de emergência tendo em vista que a Administração Pública
encontra-se diante de uma situação nova, excepcional, cujas conseqüências ainda não são

plenamente conhecidas. Mediante o advento da Lei n.° 13.979, de 2020, houve uma
límpida intenção do legislador, que houvesse uma permissibilidade ao conceder uma maior

liberdade ao gestor para dimensionar suas compras, considerando que mediante fatos
como vida e a saúde, não seria razoável exigir do gestor um cálculo exato em relação às
compras que irá realizar.

O_

:
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IV.

DA APLICABILIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
A excepcionalidade das medidas previstas no mencionado no art. 4o da Lei

n.° 13.979, de 2020, trata-se de um diploma legal que inova com a hipótese de contratação
de bens, serviços e insumos sem licitação, nos casos em que o objeto contratado tiver

como finalidade o combate ao coronavírus, prevê que a licitação é dispensável nesses
casos com o seguinte texto:

•'Art. 4" É dispensável a licitação poro aquisição
de bens, serviços, inclusive de engenharia, e
insumos

destinados

ao

enfrentamento

da

emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus de que
trota esta Lei.

§ V A dispensa de licitação a que se refere o
caput deste artigo é temporária e aplica-se

apenas enquanto perdurar a emergência de
saúde

pública

de

importância

internacional

decorrente do coronavírus.
§

2"

Todas

realizadas

as

contratações

com

fulcro

ou

nesta

aquisições

Lei

serão

imediatamente disponibilizadas em sítio oficiai
específico no rede mundial de computadores
(internei), contendo, no que couber, além das

informações previstas no § 3° do art. 8o do Lei
n. ° 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome
do contratado, o número de sua inscrição na

Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o
valor e o respectivo processo de contratação ou
aquisição.

§

3"

Excepcionalmente,

será

possível

a

contratação de fornecedora de bens, serviços e
insumos

de

empresas

que

estejam

com

inidoneidode declarada ou com o direito de
participar de licitação ou contratar com o Poder

Público

suspenso,

comprovadamente,

quando

litta Bandeirantes. 2tt5 - Centro ■ Cnribc - tíuhiu - CEP 47.690-000
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Nobre Prefeito, observemos que o dispositivo transcrito trata-se de hipótese
de contratação direta temporária e destinada única e exclusivamente na política de saúde
pública específica, no enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus. Tratandose de uma norma de vigência temporária, sendo o contexto ostensivo no combate à
transmissão do referido vírus, aplicável no casos de dispensa de licitação até sucumbirem
os efeitos de sua origem.
Em síntese, a análise do departamento jurídico consiste em opinar se o

objeto e a empresa vencedora com o menor preço, conforme depreende-se das Pesquisas

de Preço, constantes nos autos. Inicialmente, podemos informar que as exigências
constantes no art. 4o, § Io, da Lei n.° 13.979, de 2020, e subsidiariamente os dispostos nos
artigos 14 e 15 da Lei n.s 8.666, de 21 de junho de 1993, quando trata-se de realização das
compras foram atendidas, no que cabe aos casos de dispensa de licitação.

Portanto, como na presente situação para a aquisição dos equipamentos
totens dispense álcool gel, ainda vigora a atual e mencionada situação de urgência, de

modo que a norma acima transcrita ainda se encontra vigente, motivo pelo qual a
Administração pode seguir seus preceitos e necessidades em contratar sem licitação.

V.

DA PRESUNÇÃO LEGAL PARA A DISPENSA
No tocante as exigências da materialidade em respeito aos pressupostos dos

fatos geradores da dispensa prevista expressamente no art. 4o da Lei n.° 13.979, de 2020.
Os elementos que caracterizam os fatos geradores foram listados no art. 4°-B, conforme
segue ipsis litteris:
Art. 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes
do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas
as condições de:

I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da
situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas,
obras, prestação de serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares; e
IV

-

limitação

necessária

ao

da

contratação

atendimento

emergência.
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O disposto em lei, trata as condições como elementos presumidos, e tendo
sido demonstrado as presunções no Ofício n.s 048/2020/FMS/LIC advindo da Secretaria
Municipal de Saúde, que peticiona às aquisições dos equipamentos totens dispense álcool
gel com a devida exposição nos autos de cada um dos requisitos relacionados. Assim,
tendo atendido tais requisitos, a justificativa simplificada juntada nos autos fora proferida.
Da análise das regras acima elencadas, verifica-se que a lei que dispõe sobre
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, excetuou a aplicação do
art. 26 da Lei n.s 8.666, de 1993, dada a sua inaplicabilidade às dispensas previstas no art. 4

da Lei n.° 13.979, de 2020. O procedimento de contratação por dispensa de licitação
específico para o enfrentamento da emergência em decorrência do coronavírus, apenas
observará os termos da Lei n.9 8.666, de 1993, de forma análoga quando houver lacunas no
texto normativo e quanto se tratar das mesmas circunstâncias e da mesma previsão.
Portanto, às dispensas realizadas sob a égide da Lei n.° 13.979, de 2020, não
devem observar o contido no art. 26, da Lei n.2 8.666, de 1993, considerando que dentre o
rol de suas previsões, a única que restou não explicita na Lei n.° 13.979, de 2020, foi a
motivação

da

escolha

do

fornecedor,

mas

está

decorre

do

próprio

princípio

da

impessoalidade em conjunto com o princípio republicano, não se admitindo a escolha de
fornecedor sem a obrigação de motivar.
As presunções elencadas nos incisos de I a IV do art. 4*-B, atualmente
possuem

conhecimento

configurando-se,

científico

fazendo

com

que

sejam

plenamente justificadas,

desnecessário que o gestor se debruce sobre tais

requisitos para

comprová-los. Considerando que o legislador reconheceu que a Administração Pública e o

mundo, encontra-se perante o maior desafio já visto de todos os tempos, sendo
imprescindível e razoável flexibilizar alguns entraves do Direito Administrativo.
Temos a interpretação emanada da Advocacia Geral da União - AGU que por

intermédio do Parecer n.e OOOO2/2O2O/CNMLC/CGU/AGU, demonstra a celeridade e a

flexibilidade concedida do legislador aos gestores, na aplicabilidade do incisos de I a IV do
art. 4°-B da Lei n.° 13.979, de 2020, conforme segue:
27.

Assim,

o

conhecimento

cientifico

atualmente

disponível faz

com

que

sejam

plenamente

justificadas

as

presunções

elencadas nos incisos de I a IV do art. 4^-B,

configurando-se desnecessário que o gestor se

debruce sobre tais requisitos para comproválos. Isto porque o legislador reconheceu que a
Administração

Pública

se

encontra

diante

grande desafio, sendo perfeitamente razoável

flexibilizar

alguns

cânones
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Administrativo,

tois como

o justificativa da

demando, dispensada pelo inciso IV do art. 4^8.

(grifo nosso)

Finalmente, façamos das palavras da AGU a nossa, para sustentar a questão

da presunção legal da Dispensa de Licitação, considerando que "A contratação sempre será
considerada incluída na parcela necessária ao atendimento da situação de emergência
tendo em visto que a Administração Pública encontra-se diante de uma situação novo,
excepcional, cujas conseqüências ainda não são plenamente conhecidas".

VI.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Consta nos autos informação do Departamento de Contabilidade quanto à

existência de previsão de recursos de ordem orçamentária para cumprir às obrigações

decorrentes da contratação, esclarecendo que o pagamento será efetuado através da
seguinte dotação orçamentária:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde.

10.302.032.2.072 - Gestão incremento PAB emenda individual
3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo.
A dotação orçamentária em teta está atendendo as vedações estabelecidas

no art. 167, incisos I e II da Constituição Federal, bem como assegura o pagamento das
obrigações decorrentes dos serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso,
em atendimento ao caput, do art. 14^ da Lei de licitações.

VII.

FLEXIBILIZAÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS
A Lei n.° 13.979, de 2020 prevê em seu art. 4°-E o seguinte:

Art.

4-E

(...]

§

V

O

termo

de

referência

simplificado ou o projeto básico simplificado a
que se refere o caput conterá:

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de,
no mínimo, um dos seguintes parâmetros:

a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em midia especializada;

c)

sítios

eletrônicos

especializados

domínio amplo;

itua fíuntieiranias, 285 - Centro - Caribe - Bahia • CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2020 / 3480.2130
CNI1} n.* 13,912.084/0001 -81

ou

de

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 31/08/2020 07:52:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23756b73-cda0-4c0b-b877-2e65ab1a4f65

MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

d)

contratações

similares

de

outros

entes

públicos; ou

e)

pesquiso

realizada

com

os

potenciais

fornecedores; e
§ 2a Excepcionalmente, mediante justificativa

da autoridade competente, será dispensada a
estimativa de preços de que trata o inciso VI do
caput.

§ 3o Os preços obtidos a partir da estimativa de
que trata o inciso VI do caput não impedem a

contratação pelo Poder Público por valores
superiores

decorrentes

de

oscilações

ocasionadas pela variação de preços, hipótese
em que deverá haver justificativa nos autos.

Notadamente, a intenção do legislador foi manter essas práticas, como

fontes de pesquisas, concedendo poder discricionário aos gestores para o uso de qualquer
um dos parâmetros, possibilitando até a dispensa de qualquer tipo de estimativa de preços
ou ainda autorizar a contratação em valor maior do que o estimado. Deve-se, assim

enaltecer o legislador que atuou de forma bastante célere ao priorizar a aplicabilidade da
vantajosidade ao caso concreto, mesmo em detrimento da economicidade, priorizando as
aquisições ou contratações de serviços, em si mediante a satisfação do interesse público,.

VIII.

DO PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO

Pertinente, ao projeto

básico simplificado,

cabe analisar se o mesmo

preencheu os elementos determinados pelo § Io do art. 4-E da Lei n.° 13.979, de 2020,
conforme devemos relacionar, com vistas observar e reportar quafquer ausência no
processo administrativo em tela, conforme segue:
Inciso I

-

Declaração do objeto

-

atendido;

Inciso fl

—

Fundamentação simplificada

-

atendido;

Inciso III

-

Descrição resumida da solução

-

atendido;

Inciso IV

-

Requisitos da contratação

-

atendido;

Inciso V

-

Critérios de medição e pagamento

-

atendido;

Inciso VI

-

Estimativa dos preços

-

atendido;

Adequação orçamentária

-

atendido.

Inciso VII -

O processo administrativo ora deflagrado pela Administração Municipal

atendeu as exigências contidas, e portanto, não merece reparos, por atendimento a
legislação de específica e temporária, tendo sido observado ainda as exigências contidas no
art. 27 da Lei n.° 8.666, de 1993,-. relativos aos documentos de habilitação e que foram

fina Bandeirantes. 285 - Centro ■ Cunhe- Bahia ■ Cl-1'47.690-000
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juntados aos autos. Tendo ainda, sido carreado ao processo um ofício de disponibilidade
orçamentária proveniente do competente Departamento de Contabilidade do Município.
Por fim, o processo deve seguir o seu curso, passando pela ratificação da
autoridade superior e as conseqüentes publicações no órgão da imprensa oficial e no sítio
eletrônico oficial da entidade contratante, observadas as exigências do art. 8o, § 3o, da LAI e
do § 2° do art. 4o da Lei n.° 13.979/2020.

IX.

DA MINUTA DE CONTRATO

A

Lei

n.°

13.979,

de

2020

abarca

disposições

sobre

os

contratos

administrativos que objetivem o enfrentamento à crise do coronavírus, de modo que a
minuta de contrato acostada ao processo em análise, observou as disposições contidas no
art. 54, e seguintes da Lei n.° 8.666/1993, bem como os artigos 4o §1° e 4-H da Lei n.°
13.979/2020 e se adequada a situação fática da presente contratação.
A minuta do processo em tela, possui vigência de 30 (trinta) dias, estando

assim respeitando o prazo máximo inicial de até 06 (seis) meses, contido no art. 42-H, da
Lei n.2 13.979/2020, sendo então possível realizar a prorrogação enquanto perdurar a
necessidade

cerceamento

de

enfrentamento

da

necessidade

da

tem

situação

o

condão

de

de

emergência

retirar

a

de

saúde

possibilidade

pública.

de

O

novas

prorrogações, portanto, os contratos continuarão a viger até o fim de seus respectivos

prazos de vigência, sendo assegurado aos contratados o recebimento pelos serviços
prestados ou produtos fornecidos.

Nobre Prefeito, observemos que o encerramento do estado de emergência
não poderá acarretar a rescisão abrupta dos contratos alusivos aos procedimentos regidos
pela Lei. Notadamente, porque cada contrato possui suas peculiaridades de acordo com
seus respectivos objetivos específicos, tendo ainda em vista que os efeitos da pandemia
indubitavelmente ainda serão sentidos por um bom tempo, tendo ainda a necessidade de
manutenção dos cuidados aos que foram acometidos pela enfermidade.

X.

CONCLUSÃO
Considerando o objeto do processo administrativo para a Contratação de

empresa para o fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados à pontos

estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades básicas de saúde no interior do

município como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e
enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de
Saúde de Coribe - Bahia, esta Procuradoria Jurídica Municipal OPINA de forma favorável ao^
prosseguimento do processo de contratação da empresa Nelson de Souza Cruz, inscrita no

CNPJ sob n.e 14.682.975/0001-51, com endereço situado na Rua Rui Barbosa, 55, Centro,
_ m
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Caetité - Bahia, CEP 46.400-000, por ter apresentado, dentre as empresas pesquisadas, o
menor valor total e com a habilitação para desempenhar objeto ora almejado.
Oportunamente, reiteramos que o presente parecer jurídico emana de

liberdade de opinião do profissional, conforme disposições contidas na Lei Federal n.°
8.906/1994, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB, cabendo ao gestor sua

vinculação ou não, conforme sua conveniência e oportunidade, de forma que a análise
técnica foi realizada pela solicitante da dispensa de licitação.
Retornem-se, os autos ao setor de licitação para dar prosseguimento no
presente.

É o parecer que submeto a apreciação superior, S.MJ.

'enno Barros Saraiva

Procurador Jurídico
OAB/BA sob o n.° 63751

Ao

Excelentíssimo Senhor
Manuel Azevedo Rocha
Prefeito de Coribe
Nesta
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Fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados à pontos estratégicos no sede municipal e nas quatro

unidades básicas de saúde no interior do município como urna díis medidas temporárias e emergenciars dos ações de
prevenção e enfrentomenio ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de
Coribe - Bahia.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Legislação Correlata

Ari. 4°-E, § 1o, inciso VI, da Lei n.° 13.979/2020;

Rua Bandeirantes. 2fi5 - Centro ■ Coribe ■ tíuhia ■ CEP 47.600-000

Telefones: 77 3480.2020/3480.2130
CNPj n.* 13.912.084/0001-81

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 31/08/2020 07:52:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23756b73-cda0-4c0b-b877-2e65ab1a4f65

MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N." 072/2020

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Para eleito cie verificar a vantajosidade do preço a ser investido pela Administração e
deílnir sobre a validade da contratação direta, por dispensa de licitação, para Conlralação de
empresa para o fornecimento de totens dispensei" de álcool gel destinados à pontos
estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades básicas de saúde no interior do
município como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e

entrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de
Saúde de Caribe - Bahia, temos a apresentação das seguintes Pesquisas de Preços:
Quunt.

CNP.I

Empresn
Nelson de Souza Cruz

I4.6S2.975/0001-51

DUCCA PAPELARIA

19.55S.64 1/0001 -9*1

Gabriel Silveira de Oliveira - ME

15.309.085/0001-61

30

RS Unií.
RS 300.00

RS

9.000,00

RS 320.00

RS

9.600,00

RS 350.00

Mediante os preços orçados extraísse que a empresa

Valor Tulal

RS 10.500,00

Nelson de Souza Cruz.

apresentou o menor valor global de RS 9.000.00 (nove mil reais), por meio de consultas
prévias, encontram-se compatível com o interesse público c o valor de mercado, lendo sido
apresentados os documentos de habilitação em cumprimento ao disposto no art. 4o-F da Lei
n.°

13.979/2020

e

a

capacidade

de

fornecimento

dos

objetos

do

presente

processo

administrativo.

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicalúrio direto como regra
geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo as Pesquisas de
Preços, em conformidade com o Acórdão n.° 1.842/2017 - Plenário do Tribunal de Contas da
União - TCU. e verificando-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado
em se tratando de serviços similares, podendo a Administração contrata-lo sem qualquer
afronta à lei de regência dos certames licitatórios.
Portanto. Justificasse, a contratação para o fornecimento dos produtos, concluindo-se

pela conveniência e necessidade imprescindível do fornecimento dos objetos ora almejados,
aliado a necessidade na conlralação para a prestação dos serviços de fornecimento como uma
das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19.
Coribe. Bahia. 13 de julhe de 2020.

Madson S

ia Silva Lopes

a Ramos

IHdimilson

>° Membro
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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.° 072/2020

Objetivo

Contratação de empresa para o fornecimento de totens dispenser de álcool gel

destinados à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades básicas de saúde
no interior do município como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de
prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo
Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, da empresa Nelson de Souza Cruz, inscrita no CNPJ

sob n.° 14.682.975/0001-51, com endereço situado na Rua Rui Barbosa, 55, Centro, Caetité Bahia, CEP 46.400-000.

Recursos

Próprios.
Dotação Orçamentária

02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde.
10.302.032.2.072 - Gestão incremento PAB emenda individual
3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo.

Valor Estimado

O menor valor total orçado perfez R$ 9.00,00 (nove mil reais);
Período
Prazo de entrega de execução de 30 (trinta) dias.

Coribe, Bahia, 13 de julho de 2020.

Madson Seví

Presfcíe

Diego Suedy

Imeicfà Ramos
da Comissão

ia silva Lopes

Io Mé ibro

Edmiíson

os Silva
embro

Ktia Oandciranccs, 205 - Centro - Coribc ■ Bahia - CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2020 / 3480.2130
CNIl}n.* 13.912.084/0U01-81

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 31/08/2020 07:52:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23756b73-cda0-4c0b-b877-2e65ab1a4f65

MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

ATO

DECLAR ATÓRIO

DE

DISPENSA

N.° 072/2020
DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO

UCITATÓRIO

PARA

CONTRATAR A EMPRESA NELSON DE SOUZA

CRUZ,

QUE

MENCIONA

E

DÁ

OUTRAS

PROVIDÊNCIAS."
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE,

Estado da

Bahia, no uso de suas

atribuições legais e constitucionais, com respaldo nas disposições contidas na Lei n.°
13.979/2020, subsidiariamente a Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações, e,
Considerando e adotando os fundamentos do Parecer Jurídico, o qual entende
que, no presente caso, é cabível a contratação direta, pela via da dispensa de licitação,
visando à contratação desta empresa especializada;

Considerando e ratificando as informações prestadas pela Secretária Municipal
de Saúde, que informa e sugere corno vantajosa para este Município a contratação dos
serviços de fornecimento, da empresa Nelson de Souza Cruz, inscrita no CNPJ sob n.°
14.682.975/0001-51, em atendimento ao art. 4o do Lei n.° 13.979/2020.

DECRETA:

Art. Io - Fica declarada dispensa do procedimento licitatório para Contratação
de empresa para o fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados à

pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades básicas de saúde no
interior do município como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações

de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19
pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

Art. 2o - Reconhecida a vantajosidade, competência, regularidade e capacidade, fica
autorizada a contratação direta da empresa Nelson de Souza Cruz, inscrita no CNPJ

sob n.° 14.682.975/0001-51, com endereço situado na Rua Rui Barbosa, 55, Centro,
Caetité - Bahia, CEP 46.400-000, para o fornecimento de totens dispenser de álcool
gel destinados à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades
Itua RandciruntüS, 2H5 - Centro ■ Curihc - Liahia ■ CEP 47.690-000
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básicas de saúde no interior do município como uma das medidas temporárias e
emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da
pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

Art. 3o - Este Ato Decíaratório entra em vigor a partir da data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe, Estado da Bahia, aos quinze dias do
mês dejulho de 2020.

Manuel Azevedo Rocha
Prefeito

Município de Coribe

_ -
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 072/2020

O MUNICÍPIO DE CORIBE, Estado da Bahia, por seu presidente da
Comissão de Licitação Sr. Madson Sevilha de Almeida Ramos e Equipe de Apoio,
torna público do ato de Dispensa de Licitação de n.° 072/2020, para Contratação
de empresa para o fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados à
pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades básicas de saúde no
interior do município como uma das medidas temporárias e emergenciais das

ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de
Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, com valor global de
R$ 9.000,00 (nove mil reais), da empresa Nelson de Souza Cruz, inscrita no CNPJ

sob n.° 14.682.975/0001-51,

com endereço situado na

Rua

Centro, Caetité - Bahia, CEP 46.400-000.

Coribe - Bahia, 15 de julho de 2020.

Madson Se

ce Almeida Ramos

Presid irite- da
C Comissão
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MUNICÍPIO DE CORIBE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 072/2020
Fornecimento de totenr, dispenser de álcool gel destinados à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades
básicas de saúde no interior do município como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e

enfrentamenio ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo l:undo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Legislação Correlata - art 38, inciso VII da Lei n° 8.666/1993

Atendendo

ao

pleito

do

Fundo

Municipal

de

Saúde

de

Coribe,

pareceres do Departamento de Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação da

Prefeitura Municipal de Coribe, Estado da Bahia, referente ao Ato de dispensa n.°
072/2020, fica ADJUDICADA a contratação dos serviços de fornecimento da empresa
Nelson de Souza Cruz, inscrita no CNPJ sob n.° 14.682.975/0001-51, com endereço
situado na Rua Rui Barbosa, 55, Centro, Caetité - Bahia, CEP 46.400-000, objetivando

a Contratação de empresa para o fornecimento de totens dispenser de álcool gel
destinados à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades básicas de
saúde no interior do município como uma das medidas temporárias e emergenciais

das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de
Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, com o valor global
estimado de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Autorizo, portanto, a contratação dos serviços de que trata o presente
ato de Dispensa de Licitação.

Coribe, Bahia, 15 de julho de 2020.

Manuel wèvedo-Rocha
Prefeito Municipal

Rim Bandeirantes, 28S - Centro • Coribe ■ liahia - CEP47.690-000

Telefonas: 773480.2020/3480.2130
CNI'I n.» 13.9'12.084/0001-BI
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ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 072/2020
Fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro unidades
básicas de saúde no interior do município como uma das medidas lemporárias e omergenciais cias ações de prevenção e
eníreniamento ao contágio decorrente da pandemia dé Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
o Correlata - arl. 38. inciso Vil c/a Lei n. "8.666/1993

Atendendo ao pleito do

Fundo

Municipal de Saúde de Coribe,

pareceres do Departamento de Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Coribe, Estado da Bahia, referente ao Ato de dispensa
n.° 072/2020, fica HOMOLOGADA a contratação dos serviços de fornecimento da
empresa Nelson de Souza Cruz, inscrita no CNPJ sob n.° 14.682.975/0001-51, com
endereço situado na Rua Rui Barbosa, 55, Centro, Caetité - Bahia, CEP 46.400-000,

objetivando a Contratação de empresa para o fornecimento de totens dispenser
de álcool gel destinados à pontos estratégicos na sede municipal e nas quatro

unidades básicas de saúde no interior do município como uma das medidas
temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio
decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe Bahia, com o valor global estimado de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Autorizo,

portanto,

a

contratação

dos

serviços

presente ato de Dispensa de Licitação.

Coribe, Bahia, 15 de julho de 2020.

Manuel A^eyéacrROcha
Prefeito Municipal

Rim HantleirunitíS, 285 - Cvniro ■ Coribe ■ linhia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2020 / 3480.2130

CNPJ a" 119J2.0B4/0OO 1-81

de

que

trata

o
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Diário Oficktl cio

Coribe

MUNICÍPIO

Licitações

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 072/2020
Fornecimento do totens dispenser de álcool gel destinados á pomos estratégicos na sede municipal e na* quat/o
unidades liáticas de saúde no interior do município como uma das medidas temporárias o enwgcnciais das açôcs do

prevenção e enirenlamentu *o contágio decorrente da pandemia de Covid-19 p<Ho Fundo Municipal de Saúde de Coribe
- Bahia.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Legislação Correlata - ari. J.!f. inciso VII da Lei n." 8.666/1993

Atendendo ao pleito do Fundo Municipal de Saúde de Coribe,

pareceres do Departamento de Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação
da

Prefeitura Municipal de Cotibe, Estado da Bahia, referente ao Ato de

dispensa n.° 072/2020, fica HOMOLOGADA a contratação dos serviços de
fornecimento da empresa Nelson do Souza Cruz, inscrita no CNPJ sob n.°

14.682.975/0001-51, com endereço situado na Rua Rui Barbosa, 55, Centro, Caetité Bahia,

CEP

46.400-000,

objetivando

a

Contratação

de

empresa

para

o

fornecimento de totens dispenser de álcool gel destinados à pontos estratégicos
na sede municipal e nas quatro unidades básicas de saúde no interior do

município como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de
prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19
pelo Fundo Municipal de Saúde de Conbe - Bahia, com o valor global estimado
de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Autorizo,

portanto,

a

contratação dos

serviços de que trata o

presente ato de Dispensa de Licitação.

Coribe, Bahia, 15 de julho de 2020.

Manuel/Aárw«do-.Rocha
Prefeito Municipal

Coribe

Kuo Bandeirantes. 2B$ ■ Cerniu ■ Coribe-Bahia ■ CEP 47.690000
Telefona: 77 34S0.2120 -3480.2130

CSPf n.» 13.912,084/OOOlGi

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PZ1+VFWHW5VJDQJERXW2WQ
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Terça-feira
18 de Agosto de 2020
8 - Ano - N° 2698

-

..

Diário Oficial do

Coribe

2 - Ano - N° 2626

MUNICÍPIO

Dispensas de Licitações

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

ile kitflfirnçiio dn Ato

])ispensas de Licitaçflo

tspòcie: Dispenso de Licit.içilo n." 072/2020. com fundamento no nrt. 4o, capui. da Lei n."
13.979/2020;

Favorecido:

Nelson

de

Souza

Cruz,

inscrita

no. CNPJ

sob

o

n°

14.682.975/0001-51; Obji-lo: Coniruiaçílo de empresa para o fomeeimeiiio de loiens dispense
de álcool gel destinados à pontos estratégicos na sede municipal c nas quutro unidades básicas

de saúde no interior do município como uma das medidas temporárias o emergenciais das

ações de prevençüo e enfrentamento ;io contágio decorrente da pamlemia de Covid-19 pclu
Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia; Vigência: Até 30 dias; Processo: PA n."

133/2020; Valor: RS 9.000,00 Cobertura Orçamentária: 02.06.00 - 2.072 - 3.3.9.0.30.00;
Comunicação: em 13/07/2020; Rurificuçfio: em 15/07/2020.

Coribe, Bahia, 15 de julho de 2020.
Manuel Azevedo Rocha

Prefeito Municipal

Hua Bandeirantes, 285 ■ Centro - Coribe ■ Rahta ■ CEP 47.690-000

Telefonc/ftix.: 77 3480.2130

CNÍ'|n.»13.9J2.081/0001-fll
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Quarta-feira

ESTADO DA BAHIA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins que se fizerem necessários, que o Ato de dispensa de
Licitação para Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos
totens dispense álcool gel destinados aos servidores da saúde como uma das

medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao
contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de
Coribe - Bahia, da empresa: Nelson de Souza Cruz, inscrita no CNPJ sob n.°
14.682.975/0001-51, com endereço situado na

Rua Rui Barbosa,

55, Centro,

Caetité - Bahia, CEP 46.400-000, com valor global de R$ 9.000,00 (nove mi! reais),

foi imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores

(internei),

no

sítio

oficial

do

Município

de

Coribe

-

www.coribe.ba.gov.br, no link específico - www.coribe.ba.gov.br/site/covidl9,
atendendo ao que determina a art. 4o, § 2o da Lei n.° 13.979 de 06 de fevereiro de
2020.

Coribe - Bahia, 16 de julho de 2020.

Sá

Secretário

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Ruu Bandeirantes. 285 ■ Centro - Coriba ■ fiahia ■ CEP'17,690-000

Telefones: 77 3480.2020/3480.2130
PI "■ "13-912.084/0001 -81
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