Processo Administrativo
Ano:

129

Processo n.s:

2020

Abertura de processo objetivando a Contratação de empresa

Objetivo:

para a locação de cabines de desinfecção destinadas a segurança

dos cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos
equipamentos de proteção individual no acesso às instalações da
Unidade de Referência da Covid-19 e Síndromes Gripais e Feira
Municipal sendo 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.

Autuação
Ano de

dois mil e vinte

dias, do mês de

Ofício n.2

julho

aos

seis

neste departamento, autuei o

044/2020/FMS - Fundo Municipal de Saúde

do que para constar faço este termo.

Eu, Edmilson dos Santos Silva, Seefet£jíro)escrevi.
Lvente
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Ofício n.° 044/2020/FMS/UC

Coribe - Bahia, 06 de julho de 2020.

AO DEPARTAMENTO JURÍDICO
Senhor Prefeito,

Ma nu ci

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 a locação de cabines de desinfecção destinadas a segurança dos cidadãos e
colaboradores na desinfecção adequada dos equipamentos de proteção individual no acesso
às instalações da Unidade de Referência da Covid-19 e Síndromes Gripais e Feira Municipal
sendo 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.

Nobre Prefeito, de ordem de Vossa Senhoria estamos todos cientes de que os pleitos

para aquisições ou contratações de serviços 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,
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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 a contratação dos serviços de locação de cabines de desinfecção
destinadas a segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos

equipamentos de proteção individual no acesso às instalações da Unidade de Referência da
Covid-19 e Síndromes Gripais e Feira Municipal sendo uma das medidas temporárias e
emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia
de Covid-19, que irão suprir de imediato as 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 a locação de cabines
de desinfecção destinadas a segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecção

adequada dos equipamentos de proteção individual no acesso às instalações da Unidade de
Referência da Covid-19 e Síndromes Gripais e Feira Municipal sendo uma das medidas
temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente
da pandemia de Covid-19, foi-nos orientados a primeiramente efetivarem as pesquisas de
preços com as condições básicas de contratação, uma minuta de autorização dos serviços e

minuta de contrato, todos anexos, que nortearão a futura contratação.

Importante}, destacarmos que na locação destas cabine de desinfecção infelizmente,
foi possível apenas a apresentação de apenas 02 (duas) pesquisas de preços realizadas com
os potenciais fornecedores, considerando tratar-se de equipamento de desenvolvimento
novo, não comum no mercado, tendo sido criado recentemente, conforme noticiado, para a

realização de desinfecção adequada dos equipamentos de proteção individual nos acessos às
instalações das Unidade de saúde e Feiras livres Municipal sendo uma das medidas
temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente
da pandemia de Covid-19.

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
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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 da 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 Contratação de empresa para a
locação de cabines de desinfecção destinadas a segurança dos cidadãos e colaboradores na

desinfecção adequada dos equipamentos de proteção individual no acesso às instalações da
Unidade de Referência da Covid-19 e Síndromes Gripais e Feira Municipal sendo 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, 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 da
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 dos serviços de locação de cabine de desinfecção

para 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.

Respeitosamente,

do Bomfim

Iretária
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 a locação de cabines de desinfecção destinadas a

segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos equipamentos de
proteção individual no acesso às instalações da Unidade de Referência da Covid-19 e
Síndromes Gripais e Feira Municipal sendo uma das medidas temporárias e emergenciais
das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

Especificação

Item

Quant

Unid.

5

mês

Cabines de Desinfecção para passagem de pedestres; com

sistema

automático

de

desinfecção

com

aspersão

de

hipoclorito de sódio diluído; estrutura medindo no mínimo
l,30m comprimento x l,30m largura e 2,50m de altura; com
l.

painel de lona para divulgação externa em cada lado; testeira

personalizada; bicos aspersores; com funcionamento de até
300

acionamentos

impostos,

taxas,

diariamente

por

equipamentos,

cabine;

serviços,

incluso

frete,

instalação,

desinstalação e insumos; fornecimento de 02 (duas) unidades.
2.

Justificativa

2.1.

A realização de processo para a locação de cabine de desinfecção 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 locação de cabines de desinfecção com vistas a

disponibilização a segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos
equipamentos de proteção individual no acesso às instalações da Unidade de Referência

da Covid-19 e Síndromes Gripais e Feira Municipal, sendo um dos itens que contribuem
diretamente

e

preventivamente

adotamos providências

para

o enfrentamento

desta

pandemia,

portanto,

urgentes e possíveis com vistas evitar a ocorrência e a

disseminação de qualquer caso nos próximos dias, nas próximas semanas ou mesmo nos
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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 locação das cabines de

desinfecção para este Municípios.

3.2.

Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

3.2.1. Fornecer as cabines de desinfecção de primeira qualidade, porque não serão
aceitos equipamentos com vícios e defeitos visíveis e não visíveis, tais como:
mal funcionamento; estrutura mal implementada; apresentar descontinuidade;
apresentar desalinhamento; costuras expostas, etc, e caso ocorram deverão
ser realizados as devidas correções ou substituições com todas as expensas
do contratado.

3.3. Declaração do contratante de que tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a prestação do serviço.

4.
4.1.

Classificação dos Bens e Forma de Seleção do Fornecedor
Trata-se de bem comum a ser contratado diretamente, por dispensa de licitação,

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

5.

Critérios de Medição do Objeto

5.1.

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. O

fornecimento de

cabine de

desinfecção deverão ser efetuadas

nas

quantidades solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, com prazo de

atendimento e entrega das cabines em no máximo 10 (dez) dias úteis
contados após aprovação final das cabines de desinfecção 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.

5.1.2. 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 serviços prestados em cada respectivo período.
5.2.

A execução do contrato será

iniciada a partir da emissão do contrato ou

autorização de fornecimento.

6.

Entrega e Critérios de Aceitação do Objeto
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6.1.

O prazo de entrega dos equipamentos 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

6.2.

Para a perfeita prestação de serviços da locação deste equipamentos, a empresa

será responsável por todos os materiais e serviços necessários à execução desta locação, a
exemplo

de: cabines de desinfecção,

equipamentos, máquinas,

bombas, encanação,

equipamentos, insumos, fretes, instalação, desinstalação, impostos, mão de obra, taxas,
etc, para tanto deverá utilizar os materiais, insumos e mão-de-obra especializada dentro
dos padrões de qualidade e segurança exigidos pelas normas vigentes.

6.3. Os equipamentos 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.
6.4.

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 prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.

6.5.

Os bens serão recebidos definitivamente após as instações dos equipamentos, e

após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação
mediante termo circunstanciado.
6.5.1.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumandose o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo
6.6.

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

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7.

Responsabilidade

7.1.

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 equipamentos conforme as especificações técnicas mínimas
exigidas.
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8.

Obrigações da Contratada

8.1.

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

a obriga-se a.
8.1.1.

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;
8.1.2.

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;

8.1.3.

assumir a responsabilidade total pela execução da locação dos equipamentos,
com o materiais e os serviços, para realização do objeto deste contrato;

8.1.4.

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

8.1.5.

executar os serviços de locação 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;

8.1.6.

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;

8.1.7.

permitir ao servidor credenciado pelo Contratante fiscalizar, recusar, mandar

fazer ou desfazer quaisquer serviços que não atender as especificações do
objeto

e

das

especificação

técnicas

mínimas

dispostas

no

Termo

de

Referência, observando as exigências que lhe foram solicitadas;

8.1.8. comunicar ao Contratante qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato.

8.1.9. fornecer cabines de desinfecção de primeira qualidade, porque não serão
aceitos equipamentos com vícios e defeitos visíveis e não visíveis, tais como:
mal funcionamento; estrutura mal implementada; apresentar descontinuidade;
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apresentar desalinhamento, etc, e caso ocorram deverão ser realizados as

devidas correções ou substituições com todas as expensas do contratado.
8.1.10. os fornecimentos dos equipamentos, não exclui a responsabilidade da
Contratada

pela

perfeita execução do Contrato,

Nota de

Empenho ou

Autorizações de Fornecimento, sendo obrigado a fornecer cabines conforme
as especificações técnicas mínimas exigidas.

9.

Obrigações do Contratante

9.1.

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

a obriga-se a:
9.1.1.

designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as
falhas, atestar a efetiva nos fornecimentos dos serviços da locação;

9.1.2.

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

9.1.3.

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

9.2.

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.

10.

Prazo e Local de Entrega

10.1.

O fornecimento das cabines de desinfecção deverão ser efetuadas nas quantidades

solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, com prazo de atendimento na entrega e
instalação dos equipamentos em no máximo 10 (dez) dias úteis contados após aprovação
final das cabines de desinfecções em seus detalhes, ou contados a partir do recebimento

atstestado pela Secretaria de Saúde com assinatura do instrumento de Contrato, Nota de
Empenho ou Autorização de Fornecimento.
10.2.

A entrega das cabines de desinfecção, bem como a prestação da respectiva

garantias com assistência e manutenção dos equipamentos serão efetuadas na sede da
Contratante, conforme dados abaixo:

11.

Subcontratação

11.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto.

12.

Garantia de Execução
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12.1.

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

de atendimento as demandas para enfrentamento à pandemia.

13.

Do Reajuste

13.1.

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

assinatura do contrato.

14.

Recursos Orçamentários

14.1.

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

Orçamento
02.06.00

Dotação Orçamentária
Gestão

incremento

PAB

emenda

individual.

Projeto

Elemento

2072

3.3.9.0.39.00.00

Recurso
02
14

15.

Da Forma de Pagamento

15.1.

O pagamento mensal será efetuado em 10 (dez) dias úteis, após a cada período de

trinta dias dos

equipamentos instalados e mediante apresentação dos documentos

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE ou Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, estando
acompanhada das Autorizações de Fornecimento emitida pelo Município e devidamente
atestadas por responsável da Secretaria Municipal de Saúde com o recebimento, a

qualidade e o quantitativo entregue e adequado funcionamento no período consignado
na fatura.
15.2.

A cada período de locação, plena disponibilidade e funcionamento das cabines, a

cada emissão de 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.

16.

Das Penalidades

16.1.

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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MUNICÍPIO DE CORIBE
16.2.

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.

16.3.

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.

16.4.

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.

17.

Vedações

17.1.

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.

18.

Alterações

18.1.

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

8.666, de 1993.
18.2.

A empresa locadora 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.

19.

Casos Omissos

19.1.

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.
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20.

Disposições Gerais

20.1.

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

disposições:

20.1.l.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 a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas.

21.

Elaboração deste Termo de Referência

21.1.

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

Secretaria Municipal de Saúde.

Jacqu^rfnéíVIlva do Bomfim
tetária
Secretaria Municipal de Saúde
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Locação de cabines de desinfecção destinadas a segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecçSo adequada dos
equipamentos de proteção individual no acesso às instalações da Unidade de Referência da Covid-19 e Síndromes Gripais e
Feira Municipal sendo uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio
decorrente da pandemia de CovÍd-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

MINUTA DE CONTRATO

Legislação Correlata

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE
CONTRATO DE LOCAÇÃO

N.o XXX/2020
TERMO

DE

CONTRATO

DE

FORNECIMENTO QUE FAZEM ENTRE SI O

FUNDO

MUNICIPAL

CORIBE

-

BAHIA

DE
E

SAÚDE
A

DE

EMPRESA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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 da 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.° 465.963.805-

72,

com

endereço

Contratante; e a
XXXXXXXX/XXXX-XX,

XXXXXXXXXXXX

UF

profissional

na

sede

deste

empresaXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Município,
inscrita

doravante denominado

no CNPJ/MF

sob

o

n.°

estabelecida, na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bairro XXXXXXXXXXXX Cidade

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

CEP:

XXXXXXX,

representada,

neste

portadora do CPF sob o n.° XXXXXXXXXXX

ato

por

e da Cédula

de Identidade n.° XXXXXXXXXX, 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 locação de cabine de desinfecção destinadas a segurança

dos cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos equipamentos de proteção
individual no acesso às instalações da Unidade de Referência da Covid-19 e Sindromes
Gripais e Feira Municipal sendo 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, o qual justifica-se a Dispensa de Licitação

n.°

XXX/2020, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:
1.

OBJETO
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1.1.

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

cabine de desinfecção destinadas a segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecção
adequada dos equipamentos de proteção individual no acesso às instalações da Unidade
de Referência da Covid-19 e Síndromes Gripais e Feira Municipal sendo 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,
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:

Item

Especificação

Unid.

Quant.

mes

XX

Cabines de Desinfecção para passagem de pedestres; com

sistema

automático

de

desinfecção

com

aspersão

de

hipoclorito de sódio diluído; estrutura medindo no mínimo
l,30m comprimento x l,30m largura e 2(50m de altura; com
1

painel de lona para divulgação externa em cada lado; testeira
personalizada; bicos aspersores; com funcionamento de até
300

acionamentos

impostos,

diariamente

taxas,

desinstalação

e

por cabine;

equipamentos,
insumos;

serviços,

incluso frete,

fornecimento

de

instalação,
02

(duas)

unidades.

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.

REGIME DE EXECUÇÃO
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3.1.

Os serviços de locação será executado na forma de execução direta, sob o regime de

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

3.1.1.

A locação do objeto aludido na Cláusula anterior será atendido de acordo

com as necessidades do Locatário.

3.1.2.

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

serviço/locação em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.

4.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.

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

Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:

Poder

02 - Poder Executivo

Órgão

03 - Fundo Municipal de Saúde

Orçamento

Dotação Orçamentária
Gestão

02.06.00

5.

5.1.

incremento

PAB

emenda

individual.

Projeto

Elemento

2072

3.3.9.0.39.00.00

Recurso
02
14

PREÇO

O Contratante pagará a Contratada pela locação aludida na Cláusula Primeira, o

valor unitário de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) perfazendo o valor
global de R$ XXXXXXX {XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme descriminado abaixo:

Item

Especificação do Objeto

Unid.

Quant.

mes

XX

Valor
Unitário

Valor Total

Cabine de Desinfecção destinadas a
segurança

01

dos

cidadãos

colaboradores

na

adequada

equipamentos

proteção

dos

individual

e

desinfecção
no

acesso

de
às

instalações da Unidade de Referência
da Covid-19 e Síndromes Gripais e
Feira

Municipal

sendo

uma

das

medidas temporárias e emergenciais

das

ações

de

prevenção

e
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enfrentamento ao contágio decorrente
da pandemia de Covid-19 pelo Fundo
Municipal de Saúde de Coribe - Bahia:
Valor Total do Contrato

5.2.

R$XXXX

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

decorrentes da locação do objetos, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da locação.
6.

l.l.

DO PAGAMENTO

O pagamento mensal será efetuado em 10 (dez) dias úteis, após a cada período de

trinta dias dos equipamentos instalados e mediante apresentação dos documentos Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE ou Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, estando
acompanhada das Autorizações de Fornecimento emitida pelo Município e devidamente
atestadas por responsável da Secretaria Municipal de Saúde com o recebimento, a qualidade
e o quantitativo entregue e adequado funcionamento no período consignado na fatura.

6.1.

A cada período de locação, plena disponibilidade e funcionamento das cabines, a

cada emissão de 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.

6.2.

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

corrente da Contratada.

6.3.

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.

6.4.

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.
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7.
7.1.

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

XX/XX/2020.

8.
8.1.

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

obriga-se a:

8.1.1.ser

legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a

execução dos serviços da locação 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;

8.1.2.

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;

8.1.3.

assumir a responsabilidade total pela execução da locação, com os materiais

e os serviços, para realização do objeto deste contrato;

8.1.4.

recompor

todo

e

qualquer

entrega/equipamento

condenado

pela

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

8.1.5.

executar os serviços da locação 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 da locação dos
equipamentos;

8.1.6.

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;

8.1.7.

permitir ao servidor credenciado pelo Contratante fiscalizar, recusar, mandar

fazer ou desfazer quaisquer serviços que não atender as especificações do objeto e
das especificação técnicas mínimas dispostas no Termo de Referência, observando as
exigências que lhe foram solicitadas;

8.1.8.
comunicar ao Contratante qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato.

8.1.9.
A empresa contratada devera instalar cabines de desifecção de primeira
qualidade, porque não serão aceitos produtos com vícios e defeitos visíveis e não

. -jt-

ear
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visíveis, tais como: não funcionais; soldas mal realizadas; pinturas desconformes;
produtos manchados; vazamentos; equipamento mal acabados, etc, e caso ocorram
deverão ser realizados as devidas correções ou substituições com todas as expensas
do contratado.

8.1.10.

Os serviços de locação, não exclui a responsabilidade da Contratada pela

perfeita execução do Contrato, Nota de Empenho ou Autorizações de Fornecimento,

sendo obrigado a instalar equipamentos conforme as especificações técnicas mínimas
exigidas.

9.
9.1.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Contratante além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal,

a obriga-se a:

9.1.1.

designar servidor para acompanhar os serviços da locação, conferir, fiscalizar,

apontar as falhas, atestar a efetiva a locação;

9.1.2.

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

Contratada.

9.1.3.

Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,

necessários à execução da locação das cabines de desifecção objeto deste contrato;

9.1.4.

Os saneantes Hipoclorito de Sódio à concentração de 2 ppm, as Amônias

Quaternária ou os Saneante ATOMIC 70, são os insumos inclusos nas locações
mensais sendo parte integrante deste contrato;
9.1.5.

Disponibilizar sistema regular de abastecimento água para uso da cabine;

9.1.6.

Caberá à CONTRATANTE pagar o deslocamento do técnico para fins de

manutenção do equipamento que não seja possível resolver á distancia;

9.1.7.

A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento da substituição de peças

decorrente de mal uso;

9.1.8.

Inserir o saneante Hipoclorito de Sódio à concentração de 2 ppm nos

compartimentos de acordo com a necessidade e conforme instruções de uso
fornecidas pela CONTRATADA;

9.1.9.

Seguir as instruções de uso e de manutenção do equipamento fornecidas

pela CONTRATADA e pela fabricante do saneante a ser usado;

9.1.10.

Cabe à CONTRATANTE seguir as regras de segurança apresentada pelo

fabricante

do(s)

saneante(s)

usado(s)

e

dos

órgãos

responsabilizando-se, exclusivamente, pelo fato do produto.
10.

DAS PENALIDADES

Av. São João, s/n ■ Centro ■ Caribe ■ Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3400.2120 - 3400.2130
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10.1.

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

contrato sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.° 8666/93, garantida a

prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.2.

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.

10.3.

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

máximos:

10.3.1. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do serviço não realizado;

10.3.2. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

10.4.

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.
10.5.

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.

11.
11.1.

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

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

11.2.

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

8.666/1993.

11.2.1. O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato,
nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.° 8.666/1993.

11.2.2. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a Vm do art. 78 da Lei n.°

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

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

11.3.

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.
12.

12.1.

REAJUSTE

Os valores estipulados neste Contrato não poderão ser reajustados.
Av. Sãojoõo, s/n ■ Centro • Corihe ■ Bahia ■ CEP47.690-000
Telefones: 773480.2120 - 3480.2130
CNPj n." / í.254.491/0001-13
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13.

FISCALIZAÇÃO

13.1.

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

fiscalizada pelo(a) titular da Secretaria Municipal de Saúde ou na vagância 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.

14.
14.1.

VEDAÇÕES
E vedado a Contratada:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;

14.1.2. Interromper os serviços da locação dos equipamentos sob alegação de

inadimplemento por parte da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

15.
15.1.

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.
16.

16.1.

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

17.

17.1.

PUBLICAÇÃO

A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação n°.

069/2020, é feita com base no artigo 4o da Lei n.° 13.979/2020, devendo o Contratante

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.
17.2.

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.
18.

FORO

fn ■ Centro ■ Coribe - Bahia ■ CEP 47.690-000
Telefones: 773400.2120 ■ 3400.2130
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18.1.

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 XXXXXXX de 2020.

Jacqueline Silva do Bomfim

XXXXXXXXXXXXXXXX

Gestora

Propritaria

Fundo Municipal de Saúde de Coribe

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CNPJ n.° 11.254.491/0001-13

CNPJ n.° XXXXXXXX/XXXX-XX

Contratante

CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CPF n.° XXXXXXXXXXXXXXX

CPF n.° XXXXXXXXXXXXXXXX
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MUNICÍPIO DE CORIBE
Fornecimento de máscaras cirúrgicas semi-facial descartáveis destinados aos colaboradores 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

PESQUISAS DE PREÇO

Legislação Correlata

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

o .
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Pesquisa de Preços

CABINE DE DESINFECÇÁO

Razão SoTIã

çâo de cabmes de desinfecção destinadas a segurança dos

ã* «rtai a m ,, ^ u ,
fquada d0S ec1u'Pamentos de proteção individual no acesso
a nstalações da unidade de Re/erènca da Cov.d-19 e Síndromes Gripais e na sede do Hospital Municioal

Amorno Joaqu-m Lopes, sendo uma dJ5 med.das temporárias e emergenciais das ações de preln â0 J
2.

Justificativa

"o do

. de 01 de *nl de ^0 cons.derando a panden.a do Coronavi" s "

I 3-

Obrigações Técnicas Básfcos

descon,inUidade; a^72ZZZ Íh

^
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os produtos e serviços conforme as especificações (ecmcas mínimas exigidas, e com a garantia mínima de
plena funcionalidade durante todo o período de locação
4.

Prazo e Local de Entrega

A.l

O fornecimento das cabines de desinfecção deverão ser efeluadas na quantidade solicitada pela

Secretaria Municipal de Saúde, com prazo de atendimento e entrega das cabines em no máximo 1.0 (dez)

dias úteis contados após aprovação final da cabme 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

42

A instalação das cabines deverão sur unia na entrada principal do Hospital Municipal Antônio

Jo.3G,u>m Lopes localizado na rua Dr Clenston Andrade, S/N, Centro. Coribe - Bahia. CEP: 47690-000. e

uma na entrada principal da Unidade de Referência aa Covid-19 e Síndromes Gripais localizada na Rua
dos Bandeirantes, S/N, Bairro Centro, Coríbe - Bahia. CEP 47 690-000.

5.

Responsabilidade

S i

Para a perfeita prestação de serviços das locações, a empresa será responsável por todos os

materiais e sen/iços necessários à execução do objeto desta Pesquisa de Preços, a exemplo de: cabines de

desinfecção. equipamentos, máquinas, bombas, encanação, equipamentos, insumos, fretes, instalação,
desmstalaçao. impostos, mâo de obra, ta*as. etc. para tanto deverá utilizar os materiais, insumos e mãoae-obra especializada dentro dos padrões ae qualidade e segurança exigidos pelas normas vigentes.

Lí:

61

Da Especificações do Objeto e d os Valores Propostos

Os

valores

unitários

e

globais

ofertados

por

esta

empresa

pesquisada

serão

os

abaixo

esoecifmados
Item

Cabines

de

Desinfocção

Qiiant.

UnJd

mês

05

Valor Unitário

Valor Tolal

RJ

R$

para

passagem de pedestres, com sistema

automático

de

desinfecção

aspersão

de

diluído

estrutura

hipoclorito

de

medindo

coro
sódio
no

mínimo l,>0ni comprimento * 1, íOm

O ■ ' '«(CO

largura e 2 SOm de altura: com painel
]

de lona para divulgação externa em
cada

lado.

(esteira

^0.5^0,00

personalizada,

bicos acpersor«; com funcionamento
de até 300 acionamentos diariamente
por cabine: incluso frete, impostos,
taxas.

equipamentos,

serviços.

instalação, desmstalação e insumos,

fomeuinemo de 01- íduírs) ui-idaiJes
Valor Total da.Proposta.

Oa Forma do Pagamento

7 1

o pagamento será eíetuaao em 10 (dezj dias úteis, após cada período cie trinta dias rio
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•fr

I
MUNICÍPIO DE CORIBE
DANFE. estando acompanhado düs Autorizações de Fornecimento emitida pelo Município e devidamente
atestadas por responsável da Secreiaria Municipal de Saúde com o recebimento, a qualidade e o
quantitativo entregue e adequado funcionamenío no penodo consignado na fatura.
'12

A cada período de locação, ptena disponibilidade e funcionamento das cabmes, a cada emissão

de notas fiscais o contratado deverá comprovar a regularidade da empresa perante a Receita Federal e

Previdência Social. Certidão Negativa Estadual. Cemdão Negativa Municipal. Certidão de Regularidade do
fundo de Garantia por Tempo de Servido - FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
além de estar regular perante este Município
o

de

"3*"*-

A
>\'onv Ce

Legível

Assinado de forma digital por CLELIA

CLELIA
CAMPILONGO:32100697000169
Assinatura do

CAMPILONGO:32100697000169
Dados: 2020.07.08 10:48:54 -03W
wl dá Empresa

do í'NP/ ch empresa

Rua Bandeirantes. *«5
Tek/aitrs ??34âO2I2õ

f.V/j/ro - l.nth*
3-HtO2l W

CSefti* 13"UG'M/000> Pi

■ CHI' 4 7690-Oüü

de 2020.
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município

MUNICÍPIO DE CORIBE
DANFE. estando acompanhada das Autorizações de Fornecimento emitida peto Município e devidamente
atestadas por responsável da Secretaria Municipal de Saúde com o recebimento, a qualidade e o
quantitativo entiegue e adequado funcionamento no período consignado na fatura

11

A cada período de locação, plena disponibilidade e funcionamento das cabines, a cada emissáo

de 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
de 2020
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MUNICÍPIO DE CORIBE
Oficio n.° 306/2020/GAB/UC
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 locação de cabine de desinfecção
destinadas a segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos
equipamentos de proteção individual no acesso às instalações da

Unidade de

Referência da Covid-19 e Síndromes Gripais e Feira Municipal sendo 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

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,

a ue
Manuel

ee^dto

PrefejroMunicipal

Ao

Ilustríssimo Senhor

Madson Sevilha de Almeida Ramos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Nesta

Rua Bandeirantes. 285 ■ Centro ■ Coribe ■ Bahia ■ CEP 47.600-000

Coribe-

Telefones: 77 3480.2020/3480.2130
CNPj n.« 13.912.084/0001-81
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MUNICÍPIO DE CORIBE
Oficio n.° 307/2020/GAB/UC
Coribe, Bahia, 07 de julho de 2020.

Senhor Contador,

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

n.° 044/2020/FMS/UC 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$ 40.580,00 (quarenta mil e
quinhentos e oitenta 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,

Manuel Azêveôe-Rocna
i —

Prefeito Municipal

Ao

Ilustríssimo Senhor

Robério Freire Santos
Contador

Nesta

Rua Bandeirantes. 285 ■ Centro ■ Coribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 773480.2020/3480.2J30
CNPJn.* 13.912.084/0001 -8J
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Oficio n.° 308/2020/GAB/UC
Coribe, Bahia, 07 de julho de 2020.

Senhor Procurador,

Ao

cumprimentá-lo,

venho

através

deste,

diante

da

solicitação

preliminar realizada através do Ofício n.° 044/2020/FMS/LIC 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
despesa;

2)

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

y

Prefeitp Municipal

Ao

Ilustríssimo Senhor
Dr. Brenno Barros Saraiva
Procurador

Nesta
Ki/a Bandeirantes, 285 - Centro ■ Coribe ■ Bahia • CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2020 /3480.2130
CNPj n.o 13.912.084/0001-81
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Ofício n.a 104/2020/CONT/LIC
Coribe, Bahia, 08 de julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Em atenção ao Ofício n.Q 307/2020/GAB/LIC, 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.

10.302.032.2.072 - Gestão incremento PAB emenda individual
3.3.9.0.39.00 - Material de Consumo.

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

.ontador

CRC- BA n.» 024.884/0-8

Ao

Excelentíssimo Senhor
Manuel Azevedo Rocha
Prefeito
Nesta

Rua Bandeirantes. 285 ■ Centro • Caribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2020 / 3480.2130
CNPj n.» 13.912.084/0001-81
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 129/2020
Coribe - Bahia, 13 de julho de 2020.

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 subsidiariamente nos termos do art. 38, caput, da Lei n.°
8.666/1993, e demais normas pertinentes para a contratação da empresa Clélia Campilongo ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 32.100.697/0001-69,
estabelecida,

na Al. Das Cajazeiras, 131,

Io Andar

Sala 01, Caminho das Arvores,

Salvador/Bahia, CEP 41.820-470.

A presente autorização aplica-se tão somente aos serviços de locação das

cabines constantes ao Ofício n.° 044/2020/FMS/UC, 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,

Manuel *2evese-KOcna

Prefeito Municipal

Ao

Ilustríssimo Senhor

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

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centrn • Coribe ■ Bahia ■ CEP 47.600-000
Telefones: 77 3480.2020 / 3480.2130
CNPJ n.s 13.9 í 2.084/0001-81
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
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.° 044/2020/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
s Diego Suedy Rocha Silva Lopes - Io Membro - Equipe
s 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 locação de cabine de desinfecçâo destinadas a
segurança

dos

cidadãos

e

colaboradores

na

desinfecçâo

adequada

dos

equipamentos de proteção individual no acesso às instalações da Unidade de

Referência da Covid-19 e Síndromes Gripais e Feira Municipal sendo 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.

M a n u el

Pref^ifo Municipal

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro • Coribe ■ Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 773480.2020/3480.2130

CNPJn.» 13.912.084/0001-81

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 31/08/2020 07:52:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2db33e38-1ded-4ab2-b6b2-5c5aa6d0f741

ESTADO DA BAHIA

Diário Oficial cio

Coribe

2 - Ano - N° 2374

MUNICÍPIO

Portarias
ESTADO DA BAHIA

Coribe®

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

CNPJ: 13.912.084/0001-81

PORTARIA N° 001/2020

DISPÕE

SOBRE

A

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, que lhe confere a legislação em vigor,

CONSIDERANDO o disposto no art. 51 da Lei Federal n.° 8.666, de 21
de junho de 1993, Lei que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e
dá outras providências.
RESOLVE:

Art. 1o - Ficam designados, para integrarem a Comissão Permanente

de

Licitação -

CPL

para o

exercício de

2020, os

servidores abaixo

relacionados:
Madson Sevilha de Almeida Ramos - Presidente
Diego Suedy Rocha Silva Lopes - 1o membro

Edmilson dos Santos Silva - 2o membro

Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir de 02 de janeiro do ano em curso, com

vigência até 31 de dezembro de 2020.
Registre-se, Publique-so o Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe/BA, em 03 de janeiro de 2020.

■Má

MAMüÉÍ. AZEVÉDÜHOCHA
Prefeito Municipal

Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe-BA, CEP: 47.690-000
(77)3480-2:120/2130
Email: prefeitura.coribe(Semail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL; HS2FOXJYXR3DS21ISPJAZQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Sexta-feira
3 de Janeiro de 2020
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Receita Federal do Brasil

07/10/2019

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

NUMERO DE INSCRIÇÃO

32.100.697/0001-69

CADASTRAL

MATRIZ

DATA DE ABERTURA

26/11/2018

NOME EMPRESARIAL

CLELIA CAMPILONGO
PORTE

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ME

ZUM BRAZIL

CÔOIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos da mo doméstico e pessoal; instrumentos musical»
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

77.39-0-03 - Aluguel do palcos, coberturas o outras estruturas do uso temporário, exceto andaimes
79.11-2-00 - Agências de viagens
82.30-0-01 - Sorviços de organização do (oIras, congressos, exposições o festas

90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos o atividades complementara» nâo especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Emprosário (Individual)
COMPLEMENTO

LOGRADOURO

1 ANDAR SALA 01

AL DAS CAJAZEIRAS
CEP

41.820-470

BAIRRO/DISTRITO.

,-,

...

-

CAMINHO DAS'ARVORES1

MUNICÍPIO

7

UF

SALVADOR1

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

MM@MMCONTABIL-BA.COM.BR

(71)3016-8202

BA

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

26/11/2018

•

, .

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB ho.Y.86'3,.'dè'27-de,d'èzembrb de 2018.
Emitido no dia 07/10/2019 às 09:51:17 {data e hora de Brasília).

www.receito.iazenda.gov. br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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ornantt m no r«Krcnte ■ n»i)

NÚMERO DE lOENTIMCAÇAO DO RCOOTRO DE ÜMPRE3A - NlRg DA SEDO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

xxKXXxxxxxxxxxxwrxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx

NOME DO LMPRU3AHIO |W^*B a»m «bianli

CLELIA CAMPILONGO
NACIONALIDADE

ESTADO Civil.

BRASILEIRA

VIÚVA

SCXO

REGIME OC BÜN3 (Ml cainoo)

FEMININO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJfXKXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXX

| ELIDE BERGAMI

IARTHUR CAMPILONGO
'NA3C3O CM (ú*tj Ot naachram»

IDENTiDaOÜ nümaio

'13/11/182*

38378276

__

UP

Iba

' 135.543 286-04

f!MANCJf>ADO POR (Inn* d» «manclpatlo ■ aoniarte «n cuo d* mtngi]

rx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx rxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx

ix* xxxxxxxxxxx norxxxmntYiHnc «<«« xx mrxjnrjrYXxxxxXtfXxx

NÚMERO

I [XXS-ICH.IAOO NA (LOOUADOURO ■ ru». av. •«:)

■ RUA ESPIRITO SANTO

[BAlRRO/OISrRITO

COMPLEMENTO

PITUBA

SALA 901

CHP

41830120
UF

!BA

SALVADOR
ÍOvdWd qua ■

H ENOUAORA

PORTE

: ZZ) KtiCNCUJAOHA

•■ MICROgMPMRa*-Mli

'. HJ descnquaora

O CMPHesAbcpeoutíNOHOHTií- epp .

'nm taimeai» LalConctanantir n* 12Í, d* 14 a» dti*mbf«â«2000
«Docljro, »ob «• penai da lei, inclusive que «oo voffdlca» todas aa Informações prestadas neste instrumento e quanto ao
gdlspoato no artigo 299 do Código Penal, ria o estar impedido de exercer alividada empresaria, nao possuir outro registro de

'empresário o requer a Junta Comercial do Estado da Bahia.
|coo:oodoato

080
'r.enimtyo evi.hio

315

DESCRIÇÃO OO BVEMTO

DESCRIÇÃO OO A TO

INSCRIÇÃO

080

DESCRIÇÃO 0O EVENTO

CÔO-OOOO LVtMIO

DESCRIÇÃO OO CVCNTO

Enquadramento trúcroomprosa

XXXXXXXXXXXXK

xjuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyxxxxxxxxxxxxxx

Inscrição

NOMR EMPRESARIAL

CLEUA CAMPILONGO
NÚMERO

LOGRADOURO (n*. av, *K.)

ALAMEDA DAS CAJA2EIRAS

131

COMP1.EMCNIO

CEP

CAMINHO DAÔ ARVORES

1 ANDAR-SALA 01

SALVAOOR

BA

VALOR DOCAWI AL - RS

VALOR OO CAPITAL (par *<fttfmo)

5.000,00

CINCO MIL REAIS

cOoeo da ATwiDAoe econômica

(CNftE Fiscal)
Atividade Principal
7720202

4102O470
PAJ3

CORRSIO CLCTRONISO (•-<«■-))

BRASIL

mmffimmcontabil-ba.com.bf

DESCRIÇÃO DO OBJETO

ALUGUEL DE MÓVEIS. UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL
INSTRUMENTOS MUSICAIS. AGÊNCIA OE VIAGENS. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURA E

OUTRAS ESTRUTURA3 OE USO TEMPORÁRIO. EXCETO ANDAIMES E SERVIÇOS DE

ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS. CONGRESSOS. EXPOSIÇÕES 6 FESTAS.

AÜvkJode» Secundarias
7739003

7911200
8230001
DATA De W*CIO QAS AT1VCMOC3

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNfJ

XX/XX/XXXX

XKXXXXXX

USO OA JUNTA COMERCIAL
UF
XXXX

M^CMOtjMTEDA

i—■—i

AUICMttAÇtó
I
OOvnMAMElIU.' '

.

1 1 )■ 9 - NAO

ASSINATURA OA FIRMA PELO EMPRESÁRIO/ou

"RECONHECIMENTO-

DATA OA ASSINATURA

12/11/2018

P*^AU»ÕeXClUiSWOO* JQWTA
AUTENTICAÇÃO

Requerimento Ektronteo: 61800001071567
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Certifico o Registro sob o n° 97810959 em 26/1 i/2018
Protocolo 187889341 de 22/11/2018- ■
''
;
■
Nomo da ompresa CLELIA CAMPILONGO NIRE 291Ó5442750

JUCER
m w ^ "fc"é*

EstQ documento P^o s<3f verificado em hltp://rogin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICAÇÃO aspx
Chancela 1680748672944S4

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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Certifico o Registro sob o n° 97810959 em 26/11/2018

65

MUCEB

Protocolo 187Í189341 de 2Z'11/2018

Nome da emprosa CLEI.lA CAMPILONGO NIRE 29105442750

Esta documento poda sor verificado em http://regln.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 168074H67294484

Esta cópia foi autenticada djgitalmente e assinada em 26/11/2018
por Hélio Portela Ra/po^;- lieerçtArip Gftra.t;.;.f;

09/07/2020
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: CLELIA CAMPILONGO
CNPJ: 32.100.697/0001-69

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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto á
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
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
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 2/10/2014.
Emitida às 15:40:22 do dia 09/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2021.
Código de controle da certidão: 8DE5.338F.418F.7EF7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

TÍ"l3íPvJr

t

Emissão: 09/07/2020 15:17

SKCRKTARIA DA FAZENDA

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

Certidão N°: 20201974026

RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ES IAOUAL

CNPJ

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 do Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 09/07/2020, 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.sefa2.ba.90v.br

Válida com a apresentação conjunta do cai tão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Socroiaria ria Rocoita Federal do Ministério da Fazonda.

1'âgina 1 de I
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l- L£ i j GOVERNO IX) ESTADO DA BAHIA

JUPTIÇA

DO

d*

1

TRA2ALH0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome:

CLELIA

CNPJ:

32.100.697/0001-69

Certidão

n°:

Expedição:
sua

04/01/2021

sob

o

Devedores

que
n°

Resolução

(cento e

clelia campilongo

com base

no art.

dados

24

de

agosto

constantes

do

anteriores

caso de

à

desta

Trabalho
data

pessoa

todos os

Lei

Acministrativa

de

Tribunais

a

15:19:18

180

acrescentado pela

Trabalho,

No

FILIAIS)

oitenta)

dias,

contados

da

data

(matriz e filiais),
NÀo CONSTA

do

inscrito (a)

Banco

no

Nacional

de

Trabalhistas.

Trabalho,

Os

às

-

32.100.697/0001-69,

Certidão emitida
na

E

expedição.

Certifica-se
CNPJ

{MATRIZ

15725201/2020

09/07/2020,

Validade:
de

CAMPILONGO

da

e
sua

jurídica,

n°

de

642-A da Consolidação das

n°

12.440,

de

7 de

julho de

1470/2011

do

Tribunal

Leis do
2011,

Superior

e
do

2011.

Certidão

estão

são

de

responsabilidade

atualizados

até

2

(dois)

dos

dias

expedição.

a

Certidão atesta a

seus estabelecirnentos,

agências ou

empresa

em

relação

filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se á verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do

Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
necessários

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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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade

do FGTS-CRF

Inscrição:
32.ioo.697/oooi-69
Razão Social iCleclia campilongo
Endereço:

alameda das cajazeiras / caminho das arvores / salvador / ba
/ 11820-470

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:19/06/2020 a 18/07/2020
Certificação Número: 2020061902475951352993

Informação obtida em 09/07/2020 15:32:11

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

hitps://consuUa-crf.caixa.gov.Ur/consultacrf/pages/impressíio.j si
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Certidão Negativa de Débitos
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Cooixlcnadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordcnadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 666.079/001-24

CNPJ: 32.100.697/0001-69

Contribuinte:

CLELIA CA MIM LONGO

Endereço:

Alütncda das Cajazeiras, Nn 131
I ANDAR SALA 01

CAMINHO DAS ÁRVORES
41.820-470

Certifico que a inscrição acima está cm situação reyular. alé n presente dat».
ressalvando o direito da Fuzcndn Municipal cobrar ijuaisquer dividas que vierem a ser

apuradas, conforme iirligo 277. ij y, da Lei 7.1S6/2f)i)6.

Emissão autorizada as 15:24:09 horas do dia 09/07/2020.
Válida ató dia 07/10/2020.

Código de comiole da certidão:

D8D3.EF84.3BA9.4CF0.63FC.03D4.E1BF.64AA

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.scfa/..salvador.bn.gov.br. c sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o códiiio de conirolc acima.

hltps://servicosweh.sefa2.salvador.ba.gov.br/sistema/certiclao_iiegativa/s8rvicos_cer1idao_negaliv£i_form.asp
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

rç

COORDENADORIA DE CADASTRO

V

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/10/2020

RAZÃO SOCIAL:

CLELIA CAMPILONGO

NOME FANTASIA:

ZUM BRAZIL

CGA:

666.079/001-24

ENDEREÇO:

CNPJ:

32.100.697/0001-69

Alameda das Cajazeiras.,131, 1 ANDAR SALA01 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURlOICA:

213-5 - Empresário (Individual)

CONSTITUIÇÃO EMPRESA:

Matriz ..'.'.''" , "[[''_ ..

.'
CNAE

DATA INICIO

7729-2/02

26/11/2018

7739-0/03

26/11/2018

Agências do viagens

7911-2/00

26/11/2018

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições o festas

8230-0/01

26/11/2018

Artes cênicas, espetáculos o atividades complementares n9o

9001-9/99

07/10/2019

ATIVIDADE(S)
Aluguel do móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e

pessoal; instrumentos musicais

' ' -■'•■'■■■'

.

- ■•■

Aluguel do palcos, coberturas e outras estruturas do uso temporário.

exceto andaimes

ospocificadas anteriormente

TIPO DE UNIDADE:

Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO:

Estabelecimento Fixo

SITUAÇÃO CADASTRAL:

Ativa Provisória

N*TVL:

DATA DA INSCRIÇÃO:

26/11/2018

DATA DE IMPRESSÃO:

.

396570

VALIDADE:

31/10/2020

02/01/2020

Para o exercício da ativldado, se Produtiva ou: Auxiliar,-obsorvar TVL e suas restrições.

CÓDIGO DE CONTROLE :
A

autenticidade

deste

Alvará

■7EB0216DC7304E9FE3BF3465326F0818
poderá

ser

confirmada

(http://www.sofaz.satvador.ba.gov.br), atrovós do código de controle aclmn

na

página

da

Secretaria

Municipal

da

Fazonda
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

187889341

JUCEB
TERMO DE AUTENTICAÇÃO
CLELIA CAMPILONGO

NOME DA EMPRESA

PROTOCOLO
ATO

,187889341,-22/11/20.18 .

■-.-

...

..,

.

..

080 --INSCRIÇÃO : •"■

osò-inscrição; • l';'"1;."1.''/'.-''"'..'.'■".'■!''."

EVENTO

MATRIZ-,

NIRE 29105442750
NPJ 32.100.697/0001-69

■■;;'■■

CERTIFICO O REGISTRO UM 26/11/2018
■ .

i V. .-..<- J .. ij-

Í15 ■ ENQUADRAMENTO DE MICROI-MPRl-SA AltOUlVAMENTO: 97StO95í>-"

IÍKASII.

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Gerai

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/11/2018

Certifico o Registro sob o n° 97810959 em 26/11/2018

Protocolo 187889341 de 22/11/2018

Nome da empresa CLELIA CAMPÍLONGO NIRE 29105442750

il/ÍFfi
* w^fcW

Esle documQnl° [X*10 sef verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 168074867294484
Esta cópia foi autenticada digitalmente o assinada em 26/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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MUNICÍPIO DE CORIBE
Locação de cabines de desinfecção destinadas a segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecç3o adequada dos

equipamentos de proteção individual no acesso às instalações da Unidade de Referência da Covid-19 e Sindromes Gripais e
Feira Municipal sendo 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.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA
DE

PREÇOS

Legislação Correlata

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

MMWCMl

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Coribe • Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2020 / 3480.2130
CNPJ n.s 13.912.084/0001-81
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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 069/2020

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Para efeito de verificar a vantajosidade do preço a ser investido pela Administração e
definir sobre a validade da contratação direta, por dispensa de licitação, para Contratação da

empresa Clólia Campilongo - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob

o n° 32.100.697/0001-69,

Caminho das Arvores,

estabelecida,

na Al. Das Cajazeiras,

131,

Io Andar

Sala 01.

Salvador/Bahia, CEP 41.820-470, lemos a apresentação das seguintes

Pesquisas de Preços:
Empresa

CNPJ

Clélia Campilongo - MIS

32.100.697/0001-69

Cl.A. DE CENÁRIOS LTDA

12.902.382/0001-28

Quant.

RS Unit.
RS

05

Valor Total

8.116,00

R$40.580,00

RS 15.200,00

R$ 76.000,00

Mediante os preços orçados extraísse que a empresa Clélia Campilongo. apresentou o

menor valor global de R$ 40.580,00 (quarenta mil e quinhentos e oitenta reais), por meio de
consultas prévias, encontram-se compatível com o interesse público e o valor de mercado, tendo
sido apresentados os documentos de habilitação em cumprimento ao disposto no art. 4°-F da Lei

n.° 13.979/2020 e a capacidade de locação dos equipamentos objetos do presente processo
administrativo.

A Secretaria Municipal de Saúde aportou ao processo a apresentação de duas
pesquisas de preços realizadas com os potenciais fornecedores, conforme alínea e, inciso VI,
art. 4o da Lei n.° 13.979/2020, sendo perfeitamente aceitável considerando tratar-se de

equipamento mio comum no mercado, lendo sido desenvolvida recentemente, conforme
noticiado, para desinfecçSo de pessoas, evitando a contaminação de profissionais de saúde e
da população.

Justificasse os valores estimados e orçados, considerando que a Lei n.° 13.979/2020,
em seus §2° e §3° do art. 4o, concede a autoridade competente a excepcionalidade de dispensar
as pesquisa de preços bem como a contratação por valores superiores aos pesquisados, ou

seja, não apresentar pesquisas restaria justificado com base na lei. Portanto, a apresentação
parcial e a compra com o menor valor, atende aos preceitos da lei de forma objetiva em mais
uma ação preventiva de proteção à saúde da população mediante, sob o enfoque do princípio

da economicidade.

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário 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

O

f

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Coríbe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2020 / 3480.2130

CNPJ n.e 13.912.084/0001-8J
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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 objetos, concluindo-se
pela conveniência e necessidade imprescindível da locação dos objetos ora almejados, aliado

a necessidade na contratação para a prestação dos serviços de locação das cabines de
desinfecção como uma das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da
pandemia de Covid-19.

Coribe, Bahia, 13 de julho de 2020.

Madson Se

Diego Si\cÉly-ft<fcha Silva Lopes
10 Membro

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.60O-000
Telefones: 77 3480.2020 / 3480.2130

CNP) n.° 13.912.084/0001-01
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MUNICÍPIO DE CORIBE
Ofício n.n 103/2020/JUR/UC
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.5 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 locação de cabine de desinfecção destinadas a segurança

dos cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos equipamentos de proteção
individual no acesso às instalações da Unidade de Referência da Covid-19 e Síndromes
Gripais e Feira Municipal sendo 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.s 044/2020/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$ 40.580,00

{quarenta mil e quinhentos e oitenta 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 locação de cabine de desinfecção 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:

Coribe»
UIHHH IHH

a.

Ofício de solicitação;

b.

Projeto Básico Simplificado;

c.

Pesquisas de Preços;
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe ■ Bahia - CEP47.690-000
Telefones: 77 3480.2020/3480.2130
CNPfn.e 13.912.084/000 J-81
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MUNICÍPIO DE CORIBE
d.

Documentos da empresa selecionada;

e.

Solicitação de Dotação Orçamentária;

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.s 93, de 18 de março de 2020, para reconhecimento do estado de
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calamidade pública em todo o país, sendo reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal n.9
6, em 20 de março de 2020.
O Município de Coribe reconheceu o Estado de Calamidade Pública por

intermédio do Decreto n.e 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

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2020 / 3480.2130
CNPjn." 13.912.084/0001 -81
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MUNICÍPIO DE CORIBE
exaustão, principalmente em países de terceiro mundo, assim como o nosso, que dispõem
de sistemas de saúde com menor capacidade de atendimento.
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. Há, 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 pelo Município, com rápida adoção
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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 a incoiumidade 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
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como vida e a saúde, não seria razoável exigir do gestor um cálculo exato em relação às
compras que irá realizar.

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. A" É dispensável a licitação para 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
trata 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.
§

2a

Todos

realizadas

as
com

contratações
fulcro

ou

nesta

aquisições
Lei

serõo

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial
específico na rede mundial de computadores
(internet), contendo, 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.

§

3o

Excepcionalmente,

será

possível

a

contratação de fornecedora de bens, serviços e
insumos

de

empresas

que

estejam

com

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

Público

suspenso,

quando
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comprovadamente,

de única fornecedora

do

bem ou serviço a ser adquirido.

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.e 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 locação de cabines de

desinfecção, 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;

IH - existência de risco a segurança de pessoas,

obras, prestação de serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares; e
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/V

-

limitação

necessária

ao

da

contrataçõo

atendimento

da

à

parcelo

situação

de

emergência.

O disposto em lei, trata as condições como elementos presumidos, e tendo

sido demonstrado as presunções no Ofício n.e 044/2020/FMS/LIC advindo da Secretaria

Municipal de Saúde, que peticiona a locação de cabine de desinfecção 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.e 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.e 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.e 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 científico fazendo com que sejam plenamente justificadas,

configurando-se, 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 00002/2020/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

científico

atualmente disponível faz com que sejam

plenamente

justificadas

as

presunções

elencadas nos incisos de I a IV do art. 49-B,

configurando-se desnecessário que o gestor se
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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

Administrativo,

cânones

do

Direito

tais como a justificativa

da

demanda, 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 vista que a Administração Pública encontra-se diante de uma situação nova,
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.

1O.3O2.O32.2.O72 - Gestão incremento PAB emenda individual
3.3.9.0.39.00 - Material de Consumo.

A dotação orçamentária em tela 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. 149 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 [...] §

Io O termo de referência

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

l..}
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de,

no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
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a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;

c)

sítios

eletrônicos

especializados

ou

de

domínio amplo;

d)

contratações

similares

de

outros

entes

públicos; ou

e)

pesquisa

realizada

com

os

potenciais

fornecedores; e
§ 2o Excepcionalmente, mediante justificativa

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

§ 3" 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,
No processo em tela está inserto o processo à justificativa da apresentação

de apenas 02 (duas) pesquisas de preços realizadas com os potenciais fornecedores,
conforme alínea e, inciso VI, art. 42 da Lei n.s 13.979/2020, sendo perfeitamente aceitável
considerando tratar-se de equipamento não comum no mercado, tendo sido desenvolvida
recentemente, conforme noticiado, para atendimento na desinfecção de pessoas, evitando
a contaminação de profissionais de saúde e da população.

A Administração Municipal de Coribe consubstanciado de forma análoga na

interpretação da Lei n.e 13.979/2020, em seus § 29 e § 32 do art. 42, conforme segue ipsis
litteris:

§ 29 Excepcionalmente, mediante justificativa da
autoridade

competente,

será

dispensada

a

estimativa de orecos de que trata o inciso VI
do caput.
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§ 3? Os preços obtidos a partir da estimativa de que

trata

o

inciso

contratação

pelo

VI

docaputnõo

Poder

Público

impedem
por

a

valores

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

(grifo nosso)

Considerando que a lei demonstra a excepcionalidade de dispensa de

pesquisa de preços e ainda uma possível contratação por valor superior aos pesquisados, o

legislador concede a autoridade competente, sob justificativa, a possibilidade de resolução
imediata em detrimento da economicidade. Portanto, o Município de Coribe, no caso em

tela, de forma nenhuma utilizou-se de quaisquer destas prerrogativas discricionariamente,
atuou dentro da normalidade realizando as pesquisas de preços, mesmo que em número
menor, e de forma alguma adquiriu com valores superiores aos pesquisados. Finalmente,

atendeu aos preceitos da lei de forma objetiva em mais uma ação de proteção à saúde da
população, atuando ainda sob o princípio da economicidade.

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 qualquer ausência no
processo administrativo em tela, conforme segue:
Inciso I

-

Declaração do objeto

atendido;

Inciso II

-

Fundamentação simplificada

atendido;

Inciso III

-

Descrição resumida da solução

atendido;

Inciso IV -

Requisitos da contratação

atendido;

Critérios de medição e pagamento

atendido;

Inciso VI

Estimativa dos preços

Inciso V

-

Inciso VII -

Adequação orçamentária

atendido;
atendido.

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
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
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eletrônico oficial da entidade contratante, observadas as exigências do art. 8°, § 3o, da LAI e
do § 2o 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. 49-H, da

Lei n.2 13.979/2020, sendo então possível realizar a prorrogação enquanto perdurar a
necessidade

de enfrentamento

cerceamento da

da

situação

de emergência

necessidade tem o condão de retirar a

de saúde

pública. O

possibilidade

de 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 locação de cabine de desinfecção destinadas a segurança dos cidadãos e

colaboradores na desinfecção adequada dos equipamentos de proteção individual no
acesso às instalações da Unidade de Referência da Covid-19 e Síndromes Grípais e Feira
Municipal sendo 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 Clélia Campilongo - ME, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.s 32.100.697/0001-69,

estabelecida, na Al. Das Cajazeiras, 131, 1* Andar Sala 01, Caminho das Arvores,'

Salvador/Bahia, CEP 41.820-470, por ter apresentado, dentre as empresas pesquisadas, o
menor valor total e com a habilitação para desempenhar objeto ora almejado.
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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.

Barros Saraiva

Procurador Jurídico

OAB/BA sob o n.° 63751

Ao

Excelentíssimo Senhor
Manuel Azevedo Rocha
Prefeito de Coribe
Nesta

O
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MUNICÍPIO DE CORIBE
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.e 069/2020

Objetivo

Contratação de empresa para locação de cabine de desinfecção destinadas a
segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos equipamentos de
proteção individual no acesso às instalações da Unidade de Referência da Covid-19 e

Síndromes

Gripais

e

Feira

Municipal

sendo

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, da empresa

Clélia Campilongo - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.e 32.100.697/0001-69, estabelecida, na Al. Das Cajazeiras, 131, Io Andar Sala 01,
Caminho das Arvores, Salvador/Bahia, CEP 41.820-470.
Recursos

Próprios.
Dotação Orçamentária

02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde.

10.302.032.2.072 - Gestão incremento PAB emenda individual
3.3.9.0.39.00 - Material de Consumo.
Valor Estimado

O menor valor total orçado perfez R$ 40.580,00 [quarenta mil e quinhentos e

oitenta reais);

Período

Prazo de entrega de execução de 30 (trinta) dias.

Coribe, Bahia, 10 de julb

de Almeida Ramos
hte da Comissão

Diego Suedyjfòchê silva Lopes
l2 Membro

Edmilson
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DECORIBE
ATO

DECLARATORIO

DE

DISPENSA

N.° 069/2020

DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE

PROCEDIMENTO
CONTRATAR

UCITATÓRIO
A

EMPRESA

PARA
CLEUA

CAMPILONGO - ME 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, peta via da dispensa de licitação,

visando à contratação desta empresa especializada em locação de cabines de
desinfecção;

Considerando e ratificando as informações prestadas pela Secretária Municipal

de Saúde, que informa e sugere como vantajosa para este Município a contratação dos
serviços de locação, da empresa Clélia Campilongo. Inscrita no CNPJ sob n.°

32.100.697/0001-69, em atendimento ao art. 4o da Lei n. ° 13.979/2020.
DECRETA:

Art. Io - Fica declarada dispensa do procedimento licitatório para Contratação

de empresa para locação de cabine de desinfecção destinadas a segurança dos
cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos equipamentos de proteção
individual no acesso às instalações da Unidade de Referência da Covid-19 e

Síndromes Gripais e Feira Municipal sendo 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 Clélia Campilongo - ME, pessoa jurídica

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 32.100.697/0001-69, estabelecida,
Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Caribe • Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2020/3480.2130
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
na Al. Das Cajazeiras, 131, Io Andar Sala 01, Caminho das Arvores, Salvador/Bahia,
CEP 41.820-470, para o locação de cabine de desinfecção destinadas a segurança dos
cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos equipamentos de proteção

individual no acesso às instalações da

Síndromes Gripais e Feira

Municipal

Unidade de Referência da Covid-19 e

sendo 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 Declaratório 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
mêsdejulhode2020.

Manuel AzévemrRõcha
'refeito
Município de Coribe
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ESTAD0 DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 069/2020

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.° 069/2020, para

Contratação de empresa para locação de cabine de desinfecção destinadas a
segurança

dos

cidadãos

e

colaboradores

na

desinfecção

adequada

dos

equipamentos de proteção individual no acesso às instalações da Unidade de

Referência da Covid-19 e Síndromes Gripais e Feira Municipal sendo 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, para o período de 05 (cinco) meses, com o valor mensal de R$

8.116,00 {oito mil e cento e dezesseis reais),

perfazendo o valor global estimado

de R$ 40.580,00 (quarenta mil e quinhentos e oitenta reais), da empresa Clélia
Campilongo - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.° 32.100.697/0001-69,

estabelecida, na Al. Das Cajazeiras, 131, Io Andar Sala

01, Caminho das Arvores, Salvador/Bahia, CEP 41.820-470.

Coribe - Bahia, 15 de julho de 2020.

Madson S

Alnjeida Ramos

tle da Comissão

O
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MUNICÍPIO DECORIBE

MUNICÍPIO DE CORIBE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 069/2020
Locação de cabines de desinfecção destinadas a segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecçâo adequada dos
equipamentos de proteção individual no acesso ás instalações da Unidade de Referência da Covid-19 e Sindromes Gripais e
Feira Municipal sendo 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.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Legislação Correlata - art. 38, inciso VIIda 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.°
069/2020, fica ADJUDICADA a contratação dos serviços de locação da empresa Clélia

Campilongo - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°

32.100.697/0001-69,

estabelecida, na Al.' Das Cajazeiras, 131, Io Andar Sala 01,

Caminho das Arvores, Salvador/Bahia, CEP 41.820-470, objetivando a Contratação

de empresa para locação de cabine de desinfecção destinadas a segurança dos
cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos equipamentos de proteção
individual no acesso às instalações da Unidade de Referência da Covid-19 e

Sindromes Gripais e Feira Municipal sendo 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, para o

período de 05 (cinco) meses, com o valor mensal de R$ 8.116,00 (oito mil e cento e
dezesseis reais), perfazendo o valor global estimado de R$ 40.580,00 (quarenta mil e
quinhentos e oitenta 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 Azevedo Rocha
Prefeito Municipal

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Coribe - Bahia ■ CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2020/ 3480.2130
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 069/2020
Locação de cabines de desinfecção destinadas a segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos
equipamentos de proteção individual no acesso ãs instalações da Unidade de Referência da Covid-19 e Síndromes Gripais e
Feira Municipal sendo 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.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Legislação Corre/ata - art. 38, inciso Vil 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.°
069/2020, fica HOMOLOGADA a contratação dos serviços de locação da empresa

Clélia Campilongo - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.° 32.100.697/0001-69,

01,

Caminho

das

estabelecida,

Arvores,

Contratação de empresa

na Al. Das Cajazeiras, 131,

Salvador/Bahia,

CEP

41.820-470,

Io Andar Sala

objetivando

a

para locação de cabine de desinfecção destinadas a

segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos equipamentos

de proteção individual no acesso às instalações da Unidade de Referência da Covid19 e Síndromes Gripais e Feira Municipal sendo 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, para o

período de 05 (cinco) meses, com o valor mensal de R$ 8.116,00 (oito mil e cento e
dezesseis reais), perfazendo o valor global estimado de R$ 40.580,00 (quarenta mil e
quinhentos e oitenta reais).

Autorizo, portanto, a contratação dos serviços de que trata o presente
ato de Dispensa de Licitação.

Coribe, Bahia, 14 de julho de 2020.

Manuel A^evecTõ~Rocha
Prefeito Municipal

Coribe*
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 069/2020
Locacio de Lübint» ü« d*unf»<(âo denínã<la* à itgutant;* do* cidadJo* « colaboradores na deiintecçâo ad«qu*da doi
equipamentos de protelo Individual no .-kcuo Ai inMalaçôcs cia Unidade de Rcíeiftncia da Covid-19 a Slndiomos Giipais e
Feira Municipal s*ixk) unui ddi medidas lempottrúu <i eciwyenciiii* íIji *KÒm de prevendo • «nfiMitanxnto BO contágio

decoíiente d,i pandemia do Covid-19 iwHo Fundo Municipal do Saúde de Coribe - Bahia.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Correlata - art. 38. inciso Vil da Lei n.n8.ó6f>/l993

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.°
069/2020, fica HOMOLOGADA a contratação dos serviços de locação da empresa
Clélia Campílongo - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob

o n.° 32.100.697/0001-69,
01,

Caminho

das

estabelecida,

Arvores,

na Al. Das Cajazeiras, 131,

Salvador/Bahia,

CEP

41.820-470,

Io Andar Sala
objetivando

a

Contratação de empresa para locação de cabine de desinfecção destinadas a
segurança

dos

cidadãos

e

colaboradores

na

desinfecção

adequada

dos

equipamentos de proteção individual no acesso às instalações da Unidade de
Referência da Covid-19 e Síndromes Gripais e Feira Municipal sendo 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, para o período de 05 (cinco) meses, com o valor mensal de R$
8.116,00 (oiio mil e cento e dezesseis reais), perfazendo o valor global estimado de

R$ 40.580,00 (quarenta mil e quinhentos e oitenta reais).

Autorizo, portanto, a contratação dos serviços de que trata o presente
ato de Dispensa de Licitação.

Coribe, Bahia, 14 de julho de 2020.

Manuel Azevedo Rocha
Prefeito Municipal

Coribe-
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

Avisos de Ratificação do Ato
Dispensas di- Licitação

Es|>£cie: Dispensa de Lieitaçüo n,° 069/2020. com lundumcnlo no uri. 4". etipui. da Lei n,"
13.979/2020; Kjivorecidu; Clclin Cíimpilongo, inscrita no CNIU sob o n° 32.100.697/0001-

69; Objeto: Contra lucilo de empresa para locacüo de Cabíne. de Desinfecçüo deslinadüs a
segurança dos cidadílos c colnhonidt>res na desinfccçAo adet|Uitda dos cquipnmenios de
prolccüi> individual no acesso às inslulaeõcs da Unidade de Referencia d;i Covid-!9 c

Siudroines Gripais c Kcira Municipal sendo uma das medidas temporárias c emergenciais das
ações de prcvcnçflo c enfremamento ao coningio decorrente da pandemin de Covid-19 pelo
Fundo Municipal de Saúde de Coribe - linhin; Vigância: 05 {cinco) meses; Processo: PA n.u
129/2020; Valor: R$ 40.580.00 Cobertura OrfumcntArla: 02.06.00 - 2.072 - 3.3.9.0.39.00;
Comunicação: cm 13/07/2020; Kalifiuiçflu: cm 15/07/2020.
Coribe, Bahia. 15 de julho de 2020.
Manuel Azevedo Kocha
Prefeito Municipal

——„.,

j*
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Ouarta-ÍQira

MUNICÍPIO DE CORIBE

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins que se fizerem necessários, que o Ato de dispensa de

Licitação para Contratação de empresa para locação de cabine de desinfecção
destinadas a segurança dos cidadãos e colaboradores na desinfecção adequada dos
equipamentos de proteção individual no acesso às instalações da

Unidade de

Referência da Covid-19 e Srndromes Gripais e Feira Municipal sendo 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: Clélia Campilongo - ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 32.100.697/0001-69,

estabelecida,

na Al.

Das Cajazeiras, 131, Io Andar Sala 01, Caminho das Arvores, Salvador/Bahia, CEP
41.820-470, com valor global de R$ 40.580,00 (quarenta mil e quinhentos e oitenta

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.

EdvânitfWa Sá
Secretário

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
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