Processo Administrativo
Ano:

128

Processo n.2:

2020

Abertura de processo objetivando a Contratação de empresa

Objetivo:

para

o

fornecimento

de

máscaras

cirúrgicas

semi-facial

descartável destinados aos colaboradores da saúde como 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

Autuação
Ano de

dois mil e vinte

dias, do mês de

ofício n-fi

julho

aos

seis

neste departamento, autuei o

043/2020/FMS - Fundo Municipal de Saúde

do que para constar faço este termo.

Eu, Edmilson dos Santos Silva, S,

rio, escrevi.

Escrevente
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MUNICÍPIO DE CORIBE
Ofício n.° 043/2020/FMS/UC

Coribe - Bahia, 06 de julho de 2020.

AO DEPARTAMENTO JURÍDICO
PAR^A

Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo o que faço com particular satisfação, venho através deste
solicitar de Vossa Senhoria, que seja aberto um processo administrativo para a

Contratação de empresa para o fornecimento de máscaras cirúrgicas semi-facial
descartável

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

pleitos para aquisições ou contratações que objetivam a efetivação de ações com
vistas a prevenção e ao enfrentamento do contágio decorrente da pandemia do novo

Coronavírus

todos

os

processos

deverão

tramitar

em

regime

de

urgência,

considerando primordialmente a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional - ESPII pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID19) denominado SARS-CoV-2, é uma pandemia.

No Brasil as providências iniciais foram adotadas e ratificadas por atos em
todas as esferas de governo mediante o Decreto Legislativo Federal n.° 6 de 2020;
pelo Governo da Bahia por meio do Decreto Estadual n.° 19.626, de 09 de abril de
2020; e pelo Governo Municipal mediante a publicação do Decreto Municipal n.° 020,

de 01 de abril de 2020 que a cada dia tem contaminado as populações nas regiões
metropolitanas e atingindo os municípios mais longínquos do interior do país.

O Município de Coribe assim como outros Municípios da região, também já
existe vários caso de pacientes contaminado e confirmado com o novo Coronavírus
Corvid-19, ainda mais por estamos recebendo constantemente pessoas advindas de
outros Municípios e de Estados que também possuem diversos casos confirmados da

Covidl9. As precauções estão sendo adotadas pelo Município que dentre outras está
realizando monitoramentos, mas é inevitável o trafego em todos os logradouros

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 31/08/2020 07:52:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fd5cc86-9637-4085-b94d-3f0a5068393c

ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA

públicos de visitantes, transeuntes, veículos, etc, em todo o território de Coribe e
pelo período de 24 horas.

Considerando tratar-se de saúde pública, devemos sempre e naturalmente

adotarmos os procedimentos mais ágeis e legalmente possíveis para satisfazer e
atender efetivamente as demandas da saúde e da população em geral, e neste

momento ímpar de pandemia no mundo, realizarmos em nosso território as
procedimentos adequados e necessários com vistas unicamente a proteção da saúde
de nossa população, e nesta oportunidade pleiteamos as aquisições de mascaras
laváveis 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 o fornecimento de mascaras cirúrgica semi-facial descartável, foi-nos
orientados a primeiramente efetivarem as pesquisas de preços com as condições
básicas de contratação, uma minuta de autorização de fornecimento e minuta de
contrato, todos anexos, que nortearão a futura contratação.
Considerando,

enfrentamento

ao

tratar-se

contagio

principalmente

decorrente

da

de

processo

pandemia

do

com

vistas

ao

que

em

Covid-19

conformidade com as disposições da Lei n.° 8.666/1993 em seu art. 24, inciso IV que
regulamenta a Dispensa de Licitação, nos casos de emergência ou de calamidade

pública quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar

prejuízo

ou

comprometer a

segurança

de

pessoas,

obras,

serviços,

equipamentos e outros bens, combinado com art. 4o da Lei n.° 13.979/2020 que

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento 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 aquisição de máscaras

cirúrgicas semi-facial descartável destinadas aos colaboradores da saúde como uma
das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao

contágio decorrente ôa pandemia de Covid-19, e por intermédio de Pesquisas de
Preços realizadas e com o Mapa Comparativo, conforme anexos, solicitamos a
autorização para a adoção dos procedimentos para a contratação da empresa que
apresentou a melhor proposta e com seus respectivos documentos de habilitação.
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Finalmente,

Nobre

Prefeito

as

informações

aportadas

tratam-se

de

informações e justificativas mínimas necessárias para a deflagração de processo
administrativo que visam atender as demandas nesta oportunidade de fornecimento
destes materiais de proteção ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19, em
nosso município.

Certo do pronto atendimento, antecipo os nossos agradecimentos e nos
colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Respeitosamente,

Jacqupnjnjipilva do Bomfim
:retária
Secretaria Municipal de Saúde

Ao

Excelentíssimo Senhor
Manuel Azevedo Rocha

Prefeito Municipal de Coribe
Nesta
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PROJETO BÁSICO
1.

Objeto

1.1.

Contratação de empresa para o fornecimento de máscaras cirúrgicas semi-facial

descartável 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.

Especificação

Item

MASCARA,
1.

CIRÚRGICA,

SEMI-FACIAL,

DESCARTÁVEL,

Quant

Unid.

unid.

50

COM

ELÁSTICO e com três camadas de proteção, com registro na
Anvisa Embalagem em caixa tipo dispenser-box com 50 unidades.

2.

Justificativa

2.1.

A realização de processo para aquisição de máscaras cirúrgicas semi-facial descartáveis

justifica-se como uma das medidas providenciadas para o enfrentamento da atual e notória

situação de calamidade pública em todo o país, reconhecidos pelo Decreto Legislativo Federal
n.° 6 de 2020; pelo Governo da Bahia por meio do Decreto Estadual n.° 19.626, de 09 de abril
de 2020; e pelo Governo Municipal mediante a publicação do Decreto Municipal n.° 020, de 01

de abril de 2020 considerando a pandemia do Coronavírus COVID-19 que a cada dia tem
contaminado as populações nas regiões metropolitanas e atingindo os municípios mais
longínquos do interior do país.

2.2.

O Município de Coribe realizará a aquisição de máscaras cirúrgicas semi-facial

descartável com vistas a disponibilização aos colaboradores da saúde com o objetivo de
promover aos servidores da saúde, sendo um dos itens que contribuem diretamente e

preventivamente para o enfrentamento desta pandemia, portanto, adotamos providências
urgentes e possíveis com vistas evitar a ocorrência e a disseminação de qualquer caso nos

próximos dias, nas próximas semanas ou mesmo nos próximos meses, porque estamos
expostos, considerando que constantemente chegam pessoas advindas de outros municípios e
estados aos quais possuem casos confirmados.
3.

Requisitos da Contratação

3.1.

A descrição da solução como um todo, abrange a aquisição de bens máscaras

cirúrgicas semi-facial descartáveis.
3.2.

Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

3.2.1. Fornecer produtos de primeira qualidade, porque não serão aceitos produtos
com vícios e defeitos visíveis e não visíveis, tais como: sinais de uso, defeitos
aparentes, produtos usados, O fornecedor é responsável por vícios ou defeitos de

fabricação, bem como desgastes anormais do objeto, suas partes etc, e caso
ocorram deverão ser realizados as devidas correções ou substituições com todas
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as

expensas

do

contratado;

Cada

produto

deve

ser

individualmente

acondicionada em embalagem apropriada.

33. 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 máscaras cirúrgicas semi-facial descartáveis deverão ser
efetuadas nas quantidades solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, com

prazo de atendimento e entrega das máscaras em no máximo 10 (dez) dias úteis
contados após aprovação final das máscaras cirúrgicas 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
fornecimentos entregues 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

6.1.

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

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

Secretaria Municipal de Saúde de Coribe

Endereço:

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

CEP 47.690-000
6.2.

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

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta.
6.3.

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

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

6.4.

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

recebimento

provisório,

após a

verificação da

qualidade e quantidade do

material e

conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.
6.4.1.

Na hipótese de a verificação a

que se refere o subitem anterior não ser

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se
o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo
6.5.

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 produtos conforme as especificações técnicas mínimas exigidas, e com a garantia mínima
de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.

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,
^jia 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 dos fornecimentos, 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

fornecimentos

objeto

deste

contrato

de

acordo

com

as

especificações e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas e equipamentos
apropriadas

e

dispondo

de

infra-estrutura

necessária

fornecimentos,"

O
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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 fornecimento que não atender as especificações do objeto
e

das

especificação

técnicas

mínimas

dispostas

no

Termo

de

Referência,

observando as exigências que lhe foram solicitadas;
8.1.8.

comunicar

ao

Contratante

qualquer

anormalidade

que

interfira

no

bom

andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato.

8.1.9.

fornecer produtos de primeira qualidade, porque não serão aceitos produtos com
vícios e defeitos visíveis e. não visíveis, tais como; sinais de uso, defeitos
aparentes,

produtos

usados,

erros de

leitura,

fornecedor é responsável por vícios ou

desgastes

anormais

equipamento

do

deve

ser

equipamento,

quebrados ou

arranhados. O

defeitos de fabricação,

bem como

suas partes e acessórios etc;

individualmente

acondicionada

em

Cada

embalagem

apropriada.

8.1.10. os fornecimentos, não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita
execução do Contrato, Nota de Empenho ou Autorizações de Fornecimento,

sendo obrigado a fornecer os produtos conforme as especificações técnicas

mínimas exigidas, e com a garantia mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos
de fabricação.

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;

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 á 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
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10.1.

O fornecimento de máscaras cirúrgicas semi-facial descartáveis deverão ser efetuadas

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

entrega dos oxímetros em no máximo 10 (dez) dias úteis contados após aprovação final dos
oxímetros portáteis 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.

10.2.

A entrega das máscaras cirúrgicas, bem como a prestação da respectiva garantia serão

efetuadas na sede da Contratante, conforme dados abaixo:

11.

Subcontratação

11.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto.

12.

Garantia de Execução

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

Projeto

Elemento

2072

3.3.9.0.30.00.00

Recurso
02

PAB emenda

individual.

14

15.

Da Forma de Pagamento

15.1.

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

Documento Auxiliar da

Nota

Fiscal

Eletrônica

-

DANFE,

estando acompanhada das

Autorizações de Fornecimento emitidas pelo Município e devidamente atestadas por
responsável da Secretaria Municipal de Saúde com o recebimento, a qualidade e o
quantitativo entregue e consignado na fatura.
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15.2.

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

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

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.
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.° 8.666,

de 1993.

18.2.

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

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

20.

Disposições Gerais

20.1.

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

disposições:
20.1.1.A empresa contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
20.1.2.As partes ficam vinculadas aos termos deste Projeto Básico, seus eventuais
anexos e à proposta da Contratada;

20.1.3.A

Contratada

deve

compatibilidade

com

manter,

as

durante

obrigações

toda

a

execução do contrato,

assumidas,

todas

as

condições

em

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.

Jacqus^nt*Silva do Bomfim
>ecretária
Secretaria Municipal de Saúde

•áte-
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N.° XXX/2020

CONTRATO DE FORNECIMENTO

TERMO

DE

CONTRATO

DE

FORNECIMENTO QUE FAZEM ENTRE SI

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CORIBE

-

BAHIA

E

A

EMPRESA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX.

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

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

SAÚDE DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.°
11.254.491/0001-13, com sede na Av. São João, s/n, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP
47.690-000, legalmente representado pela Senhora Jacqueline Silva do Bomftm, Secretaria

Municipal de Saúde, brasileira, portadora do RG n.° 645.344 SSP/BA e CPF n.° 465.963.80572,

com

endereço

Contratante;

e

a

profissional
empresa

XXXXXXXXXX/XXXX-XX,

com

na

sede

deste

Município,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
endereço

situado

na

doravante

inscrita

no

denominado

CNPJ

XXXXXXXXXXXXXXXX,

sob

XX,

n.°

Bairro

XXXXXXXX Cidade XXXXXXXXX UF XX, CEP XXXXXX, neste ato representado pelo senhor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade sob o n.° XXXXXXXXX,

inscrito

no

CPF

sob

o

n.°

XXXXXXXXXXXXXX,

residente

e

domiciliado

na

XXXXXXXXXXXXXXXX, XX, Bairro XXXXXXXXXX Cidade XXXXXXXXXXXXX UF XX, doravante

rzz

as

[£_rj

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

!^T"3

Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação n.° XXX/2020, mediante as

j.3

cláusulas e condições a seguir enunciadas.
DO PROCESSO DISPENSA

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a

Contratação de empresa para o fornecimento de máscaras cirúrgicas 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, o qualjustifica-se a Dispensa de L/citação
n. ° XXX/2020, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no
presente:

1.

1.1.

OBJETO

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

fornecimento de mascaras cirúrgicas 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, que serão prestados nas condições estabelecidas no processo de Dispensa de
Licitação.
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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.
Objeto da contratação:

1.3.

Especificação

Item

Unid.

Quant.

unid.

XXX

MASCARA, CIRÚRGICA, SEMI-FACIAL, DESCARTÁVEL, COM
1

ELÁSTICO e com três camadas de proteção, com registro na
anvisa

Embalagem em caixa tipo dispenser-box com 50

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.
3.1.

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

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

3.1.1.

O fornecimento do objeto aludido na Cláusula anterior será atendido de

acordo com as necessidades do Contratante.

3.1.2.

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

serviço/fornecimento

em

desacordo

com

as especificações

constantes

deste

Contrato.

4.
4.1.

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

Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
Poder

02 - Poder Executivo

Órgão

03 - Fundo Municipal de Saúde

Orçamento

Dotação Orçamentária

Projeto

Elemento
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Gestão

02.06.00

5.

incremento

PAB

emenda

individual.

02

2072

33.9.0.30.00.00
14

PREÇO

5.1.

A Contratante pagará a Contratada pelos fornecimentos aludidos na Cláusula

Primeira, o valor unitário de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX) perfazendo o valor global
de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme descriminado abaixo:
Especificação do Objeto

Item

Mascaras

Cirúrgicas

colaboradores
das
01

da

medidas

destinados

enfrentamento

saúde como

uma

temporárias

e

ao

Quant.

Und.

XX

Valor

Unitário

Valor Total

aos

emergenciais das ações de prevenção

e

Unid.

contágio

XXX

XXX

Valor Total do Contrato

R$XXX

decorrente da pandemia de Covid-19

pelo Fundo

Municipal de Saúde de

Coribe- Bahia.

5.2.

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

decorrentes do fornecimento dos objetos, inclusive tributos e/ou impostos, encargos

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
garantia de 30 (trinta) dias, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação.

6.

6.1.

DO PAGAMENTO

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

do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, estando acompanhada das
Autorizações de Fornecimento emitidas pelo Município e devidamente atestadas por

responsável da Secretaria Municipal de Saúde com o recebimento, a qualidade e o
quantitativo entregue e consignado na fatura.

6.2.

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

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

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

6.3.

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

corrente da Contratada.

6.4.
No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa

Av. São João. s/n ■ Centro ■ Coribe - Bahia - CEl' 47,690-000

Telefones: 77 3480.2120 ■ 3480.2130
CNPJ n.» í 1.254.491/0001-13

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 31/08/2020 07:52:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fd5cc86-9637-4085-b94d-3f0a5068393c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.

6.4.1.

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

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

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

6.5.

Quando houver erro de

qualquer

natureza,

na

emissão da

Nota

Fiscal,

o

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

7.

GARANTIA DE EXECUÇÃO

-■

7.1.

8.
8.1.

■

-

-—'

■

■

...-■-...

■

—

■

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO
O fornecimento dos oximetros deverão ser efetuadas nas quantidades solicitadas

pela Secretaria Municipal de Saúde, com prazo de atendimento e entrega em no máximo
10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da solicitação de fornecimento ou da
assinatura

do

instrumento

de

Contrato,

Nota

de

Empenho

ou

Autorização

de

Fornecimento.
8.2.

As entregas devidamente

embaladas deverão

serem

realizadas

na

sede da

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

9.
9.1.

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

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

10.
10.1.

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

legal, obriga-se a:

10.1.1.

ser

legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a

execução dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos

contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a ele não
se vinculando a Contratante a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
10.1.2.

assumir

inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à

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

imprudência,

na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus
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prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalização ou acompanhamento feito pela Contratante ou por seus prepostos;
10.1.3.

assumir a responsabilidade totat pela execução dos fornecimentos, com o

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

10.1.4.

recompor

todo

e

qualquer

entrega/equipamento

condenado

pela

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

prazo final;
10.1.5.

executar os

especificações

e/ou

fornecimentos
normas

objeto deste

exigidas,

utilizando

contrato de
ferramentas

acordo com as
e

equipamentos

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

honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações

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

permitir ao

servidor credenciado

pelo Contratante fiscalizar,

recusar,

mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimento que não atender as especificações

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

comunicar ao Contratante qualquer anormalidade que interfira no bom

andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato.
fornecer produto de primeira qualidade, porque não serão aceitos produtos

A'
i-._-*

com vícios e defeitos visíveis e não visíveis, tais como: costuras ou prensados

,——-,

10.1.9.

desalinhados; pontos mat realizados; elásticos soltos; produtos manchados; costuras

frouxas; apresentar descontinuidades, desvios ou linhas excedentes, etc, e caso
ocorram deverão ser realizados as devidas correções ou substituições com todas as
expensas do contratado, obrigando-se a ressarcir os danos e substituir os objetos

defeituosos, sem ônus ao Município de Coribe.

10.1.10. os fornecimentos, não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita
execução do Contrato, Nota de Empenho ou Autorizações de Fornecimento, sendo

obrigado a fornecer os produtos conforme as especificações técnicas mínimas
exigidas, e com a garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

11.
11.1.

*~~')

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

legal, a obriga-se a:

11.1.1.

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

as falhas, atestar a efetiva nos fornecimentos;

11.1.2.

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

Contratada.

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

^
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12.

12.1.

DAS PENALIDADES

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

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

12.2.

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

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

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

limites máximos:
12.3.1. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do serviço não realizado;
12.3.2. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não

realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
12.4.

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

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

12.5.

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

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

13.

13.1.

RESCISÃO

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

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

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

8.666/1993.

13.2.1. O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato,

nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.° 8.666/1993.
13.2.2. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a Vm do art. 78 da Lei n.°
8.666/1993, não cabe a Contratada direito a qualquer indenização.

13.2.3. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a
Contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até
o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
13.3.

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

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

14.1.

REAJUSTE

Os valores estipulados neste Contrato não poderão ser reajustados.

•
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

15.

FISCALIZAÇÃO

15.1.

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.

16.

VEDAÇÕES

16.1.

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

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

17.

ALTERAÇÕES

17.1.

A Contratada

é obrigada

a

aceitar,

nas

mesmas

condições

contratuais,

os

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

18.

DOS CASOS OMISSOS

18.1.

Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições

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

licitações e contratos

administrativos

e,

subsidiariamente,

segundo as

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

19.
19.1.

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

XXX/2020, é feita com base no artigo 4o da Lei n.° 13.979/2020, devendo o Contratante
disponibilizar em sítio oficiai específico na rede mundial de computadores (internet), no

que couber, além das informações previstas no § 3o do art. 8o da Lei n.° 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal
do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

19.2.

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

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

20.

FORO

_

a.

^^4

Conbe°Mí
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE
20.1.

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

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação,
conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/1993, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em 02

(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza
seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, XX de XXXXX de 2020.

Jacqueline Silva do Bomfim

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gestora

Representante

Fundo Municipal de Saúde de Coribe
CNPJ n.° 11.254.491/0001-13

Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hospitalares EIREU
CNPJn.°XXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Nome: XXXXXXXXXXXXXXX

CPF n.° XXXXXXXXXXXXX

CPF n.° XXXXXXXXXXXX

Av. Sâo joâo, s/n ■ Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000

Telefones: 773480.2120 - 3480.2130
CNPj n.<> 11.254,491/0001-13
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ESTADO DA BAHIA

í\

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 lldaLein.°8. 666/1993;

Ari. 4°-E da Lei n.° 13.979/2020.

Rua Bandeirantes. 285 - Centro ■ Coribe • Bahia • CEP 47,690-000
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Pesquisa de Preços

MASCARAS CIRÚRGICAS

Razão Social da Empresa

Endereço

E-Mail

Telefone(s)

1.

Objeto

1.1.

Contratação de empresa para o fornecimento de máscaras cirúrgicas 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.
2.

Justificativa

2.1.

A realização de processo para aquisição de máscaras cirúrgicas 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 Coronavirus COVID-19 que a cada dia tem contaminado as populações
nas regiões metropolitanas e atingindo os municípios mais longínquos do interior do país.
2.2.

O Município de Coribe realizará a aquisição de máscaras cirúrgicas com vistas a disponibilizarão aos

profissionais da área da saúde com o objetivo de protege-los, sendo um dos equipamentos que contribuem
diretamente e preventivamente com o enfrentamento desta pandemia, portanto, adotamos providências urgentes e
possíveis com vistas evitar a ocorrência e a disseminação de qualquer caso nos próximos dias, nas próximas semanas
ou mesmo nos próximos meses, porque estamos expostos, considerando que constantemente chegam pessoas
advindas de outros municípios e estados aos quais possuem casos confirmados.

3.

Obrigações Técnicas Básicas

3.1.

Fornecer produtos de primeira qualidade, porque não serão aceitos produtos com vícios e defeitos visíveis e

não visíveis, tais como: costuras ou prensados desalinhados; pontos mal realizados; elásticos soltos; produtos
manchados; costuras frouxas; apresentar descontinuidades, desvios ou linhas excedentes, etc, e caso ocorram

deverão ser realizados as devidas correções ou substituições com todas as expensas do contratado; Cada peça deve
ser individualmente acondidonada em saco plástico transparente.

3.2.

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

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

4.

Prazo e Local de Entrega

4.1.

O fornecimento das máscaras cirúrgicas deverão ser efetuadas nas quantidades solicitadas pela Secretaria

Municipal de Saúde, com prazo de atendimento e entrega das máscaras em no máximo 10 (dez) dias úteis contados
após aprovação final das máscaras em seus detalhes, ou contados a partir do recebimento da solicitação de
fornecimento ou da assinatura do instrumento de Contrato, Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento.
4.2.

As entregas deverão ser na sede da Secretaria Municipal de Saúde localizado na Av. Monsenhor Montalvão,

S/N, Bairro Centro, Coribe - Bahia, CEP 47.690-000.
Rua Sandeirantes. 285 - Centro ■ Coriba ■ Bahia - CEP 47.690-000

Telef°ncs: 77 348Õ.2120-3480,2130
CNPJ n.» 13.912.084/0001-81
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
5.

Responsabilidade

5.1.

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

necessários à execução do objeto desta Pesquisa de Preços, a exemplo de: TNT, elásticos, máquinas, equipamentos,
fretes, embalagens, impostos, mão de obra, taxas, insumos, tintas, etc, para tanto deverá utilizar os materiais,

insumos e mão-de-obra especializada dentro dos padrões de qualidade e segurança exigidos pelas normas vigentes.
6.

Da Especificações do Objeto e dos Valores Propostos

6.1.

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

Item

MÁSCARA,

CIRÚRGICA,

Quant

Unid.

caixa

50

Valor Unitário R$

Valor Total

RS

SEMI-FACIAL,

DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO e com
três camadas de proteção, com registro

1.

na anvisa

Embalagem em caixa tipo

dispenser-box com 50 unidades
Valor Total da Proposta

7.

Da Forma de Pagamento

7.1.

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

da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, estando acompanhada das Autorizações de Fornecimento emitidas pelo Município

e devidamente atestadas por responsável da Secretaria Municipal de Saúde com o recebimento, a qualidade e o
quantitativo entregue e consignado na fatura.

7.2.

A cada entrega de produtos e as respectivas notas fiscais o contratado deverá comprovar a regularidade da
empresa perante a Receita Federal e Previdência Social, Certidão Negativa Estadual, Certidão Negativa Municipal,
Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e a Certidão Negativa de Débitos

Trabalhistas - CNDT, além de estar regular perante este Município.

de 2020.

de
uf

local

mês

data

Nome Completo Legível

Assinatura do Responsável da Empresa

Carimbo do CNPJ da empresa

BAHIA'MEWC COMÉRCIO DE PRODUTOS

b

Coribe

HOSPITALARES - EIREU

ra*GaM.C*M

»

,
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Pesquisa de Preços

MASCARAS CIRÚRGICAS

Razão Social da Em prosa
■

■

—

—

—

Endereço

E-rvliiil

^

CNPJ N.°

ò

Telefone(s)

1.

Objeto

1.1.

Contratação de empresa para o fornecimento de máscaras cirúrgicas destinados aos colaboradores da saúde

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

2.

Justificativa

2.1.

A realização de processo- para aquisição de máscaras ciiúrcjicüs justifica-se como unia das medidas

providenciadas para o enfrcniamento ria atual e notória situação de calamidade publica em todo o país,
reconhecidos pelo Oecreto Legislativo Federal n.° 6 de 2020; pelo Governo da Bahia por meio do Decreto Estadual n.°
19.626, de 09 de abril de 2020; u pelo Governo Municipal mediante a publicação do Decreto Municipal n.° 020, de 01
de abril de 2020 considerando a pandemia do Coronaviius COVID-19 que & cada dia tem contaminado as populações
nas regiões metropolitanas e atingindo os municípios móis longínquos do interior du pais.

2.2.

O Município de Coribe realizará a aquisição de máscaras ciiúryicas com vistos a disponibilizarão aos

profissionais da área da saúde com o objetivo de protege-los, sendo um dos equipamentos que contribuem

diretamente e preventivamente com o enlienUunenlo desta ponclemia. portanto, adotamos providências urgentes e
possíveis com vistas evitar o ocorrência e a disseminação de qualquer casu nos próximos dias, nas próximos semanas
ou mesmo nos próximos meses, porque estamos expostos, considerando que constantemente chegam pessoas
advindas de ouuos municípios o estados aos quais possuem casos confirmados.
3.

Obrigações Técnicas Básicas

3.1.

Fornecer produtos de primeira qualidade, porque não serão aceitos produtos com vícios e defeitos visíveis e

não visíveis, tais como: costuras ou prensados desalinhados; pontos mal realizados; elásticos soltos; produtos
manchados; costuras frouxos; apresentai dcscontinutclades, desvios uu linhas excedentes, etc. e caso ocorram
deverão ser realizados as devidas correções ou substituições com todas as expensas do contratado; Cada peça deve

ser individualmente acondicionado em saco pUslico iranspartMitt.'.

3.2.

Oi fomecitntintos. nào exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeita execução do Contrato. Nota de

Empenho ou Autorizações de Fornucímuino, sendo obrigado a fornecer os produtos conforme as especificações

técnicas minimas exigidas, e com a garantia mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação.
4.

Prazo e Local de Entrega

4.1.

O fornecimento das máscaras cirúicjos deverão sei tífeiuoclns rias quantidades solicitadas pela Secretaria

Municipal de Saúde com prazo de atendimento e entrega Ja> máscaras em nu máximo 10 (dez) dias úteis contados

após aprovação final das máscaras em seus detalhes, ou contados a partir do recebimento da solicitação dô
fornecimento ou da assinatura do instrumento dõ Comiato. Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento.

4.2.

As entregas deverão ser na sede da SecretanaMunicipal de Saúde localizado na Av. Monsenhor Montalvão,

S/N, Bairro Centro. Coribe - Bahia, CEP 47.690-000.
fíuii liandeinmles, ;VÍ5 - Í.V;i«u - Ciíf/fat' - fítilnu - Cl:i'-17.690-000

Tch/uncs: ?7;i<W(l.212ti ■ 34(30.^130
CM'/ ii.» 13 9 U.Olt-1/tH'ÜJ W
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
5.

Responsabilidade

5.1.

Paia a perfeita execução dos fornecimentos, a empresa seu* responsável por todos os materiais e serviços

necessários a execução do objeto desta Pesquisa de Preços, a exemplo do: TNT, elásticos, máquinas, equipamentos,
fretes, embalagens, impostos, mão de obia, taxas, insumos, tintas, etc, para tanto deverá utili2.ii os materiais,
insumos e mão-de-obra especializada dentro dos padrões de qualidade e segurança exigidos pelas normas vigentes.

6.

Da Especificações do Objeto e dos Valores Propostos

6.1.

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

Item

Especificação

MASCARA.

CIRÚRGICA.

Quont

Unid.

caixa

50

Valor Unitário R$

três camada!; de proteção, com registro

na ítnvisa

RS

SEM1-FACIAL,

DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO u com
1

Valor Total

3.600,00

Embalagem em caixa tipo

ciispcnser-box com 50 unidades
Valor Total da Proposto

2.600.00

7.

Da Forma de Pagamento

7.1.

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

da Mota Fiscal Eletrônica - DANFE, estando acompanhada das Autorizações de Fornecimento emitidas pelo Município

e devidamente atestadas por responsável da Secretaria Municipal de Saúde com o recebimento, a qualidade e o
quantitativo entregue e consignada na fatura.

7.2.

A cada entrega de produtos e as respectivas notas fiscais o contratado devera comprovar a regularidade da

empresa perante o Receita Feder,il e Previdência Social, Certidão Negativa Estadual, Certidão Negativa Municipal.
Certidão de Regularidade do Fundo de Gauintin por Tempo de Süiviço - FGTS e a Certidão Negativa de Debitor.
Trabalhistas ■ CNDT. aiém de estar regular per.mte este Município.

de 2020.

de

Nome Completo Legível

sinatvrs do Responsável da Empresa

Carimbo do CNPJ da empresa

i¥902.382/0001-;
M3 VARIEDADES LTDA.
Av fosnsus, nc?20 Qd.1 i LLO-1
CEP" 74 445-160

GOIÂNIA-GO

i

I

Ihthiu ■ CHÍ'4",ú90-l)Ü0
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
MASCARAS CIRÚRGICAS

Pesquisa de Preços

I

Razão Social da Empresa

ia. LÍ0

Objeto
1.1.

Contiataçao de empresa p;ira o fonietimeiito de máscaras tnúigicas üestinados aos culítbor adores da saúde

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

2.

Justificativa

2.1.

A realizado de processo para aquisiçàu de mascaras cirúrgicas justífioi-üt; cot no uma cias media as

providenciada:, para o enfrentamento da atual e notória situação de calamidade pública em todo o país,
reconhccidus pelo Decieio Legiilativo Federal n.° 6 de 2020, pelo Governo da Bahia por meio de Decíetc? Estadual n."
19.626, de 09 de abril de 2020; e pelo Governo Municipal mediante a publicarão do Decreto Municipal n.° 020, de 01
de abril de 2020 considerando a pandemia do Coronavírus COVlD-19 que a cada dia tem contaminado as populações

nas legiões metropolitanas e atingindo os município; mais longínquos do miertor ílo pais

2.2.

O Município de Coribe realizará a aquisição de máscaras cirúrgicas com vistas a dísponibilização aos

profissionais da área da saúde com o objetivo de proteçje-los, sendo um dos equipamentos que contribuem
diretamente i pievenlivamente corri o enfrr»ntamentt.i cicsl.T pandernia, portanto, adotamos providências urgentei e
posiiveis com vistas evitar a ocorrência c a disseminação de qualquer caso nos próximos dias, nas próvimas semanas

ou mesmo nos próximos meses, porque estamos exposlos, considerando que constantemente chegam pessoas
ndvíndíir. de outros municípios e estados aos quais possuem casos confirmados.
3.

Obrigações Técnicas Básicas

3.1.

Fornecer produtos de piíiueira qualidade, porque não serão aceitos produtos com vicio* e defeitos visíveis e

n3o visíveis, tais como: costuras ou piensados desalinhados; pontos mal realizados; elásticos soltos; produtos
manchados; costuras frouxit:;; apresentar descominuidadiís, desvios üu !i;i!uis excedentes, etc. e C3uo ocoirdm

deverão sei realizados as devidas correções ou substituições com todas as evpensas do contratado; Cada peça deve
ser individualmente acondkionada em saco plástico transparente.

3.2.

Os loinecimentos, não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do Contrato, Nota de

Empenho ou Autorizações de Fornecimento, sendo obrigado a fornecer os produtos conforme as especificações

técnicas mínimas exigidas, e com a garantia mínima de 90 [noventa) dias contra defeitos de fabricação.
4.

Prazo e Local de Entrega

4.1.
o fornecimento das máscaras cirúrgicas deverão ser efetuadas nas quantidades solicitadas peia Secretaria
Municipal de Saúde, com piazo de atendimento e entrega das máscaras em no máximo 10 (dez) dias úteis contados
após aprovação fina) das máscaras em seus detalhes, ou contados a partir do recebimento ús solicitação de

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

4.2.

As entregas deverão ser na sede da Secretaria Municipal de Saúde localizado na Av. Monsenhor Montalvâo.

S/N, Bairro Centro. Coribe ■ Bahia. C£P Al 090-000.

fina Bmidcimmes, ZtiS ■ Cetinv - Cnrihe ■ Bahia ■ CCP-17.690-000
: 77 U8QJH2Q ■ 348Ú2 í:.?
n.* r:.9llIlfi-t/00Di-RI
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
E

Responsabilidade

5.1.
Para u perfeita execução clus foinecimenlos, a empresa seiã responsável por todos üí maleiiuis e servidos
necessários ò execução do objeto desta Pesquisa de Preços, a exemplo de: TNT, elásticos, máquinas, equipamentos,
fretes, embalagens, impostoi, màa de obia, t.izês. inr.umos. tintas. 2tc, para tanto deverá utüirar os materiais,
insumos c mão-de-obra especializada dentro dos padrões de qualidade e segurança exigidos pelas normas vigentes.

Da Especificações do Objeto e dos Valores Propostos

6.1

Os vaíoim unitários e globais ofenados por esva w
Especificação

Itam

MÁSCú-A

URURGICA

pt!>C)\.iÍS(ldTi EftiiíO OI- llbnU

Quant

Urad,

caixa

50

.. .

.....

„.,

Valor tinrbmo W !

Valor Total

SCtól-fAtiAL.

DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO e com
1.

rrés camadas de proteção, com reyistio
na üiwisa

Embalagem cm caixa

tipo

dispenser-box com 50 unidades

Maior Total da Proposta

\7.Da Forma de Pagamento
7.1.

O pagamento será efetuadu ent 10 {dez) dias úteis, após ü tíiiueya e apresentado do Dücumeniü A

da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, estando acompanhada das Autorizações de Fornecimento cmitid.is pelo Município

e devidomento atesradas por respunsóvel da Secretaria Municipal de Saúde com o recebimento, a qualidade c o
quantitativo entregue e consignado na fatura.

7.2.

A coda entrega de produtos e os respectivas no!as fiscais o contratado deverá comprovar a regularidade da

empiesa perante a Receita Federal c Previdência Social, Cerr.id.1o Wcgaiiva Estadual. Ccaiúio Neçjjiiva Municípai,
Ceitidào de Regulatidade do Fundo de Garantia por Temgo de Seivi*;ü - FGTS e a GiUidüo Negativa de Débitos
Trabalhistas • ÇNDT, além de estnr regular perante este Município.
U

Assinatura do Responsável d» Empresa

Carimbo do CNPJ da empreso

^ 8.194.914/0001

-500*

R. Martinho Nery 113 - A casa
Vila Leopoldo

CEP: 47.640-000

:

L SANTA MARIA DA VITORIA - BA J
"um flu/n/üiVaittiií, 2«5 •Cr.nLTn- Citríhc ■ Huhiu ■ CHP 4?.6fO-DOO
Tel*f«n*s: 77 3+80.2120 • .WIiU 130

CNI'In* lX'Jli.f!tt-f/0l'01-(tl

II

de 2020.
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Oficio n.° 303/2020/GAB/LIC
Coribe, Bahia, 07 de julho de 2020.

Senhor Presidente,

Preliminarmente

à

autorização

para

a

abertura

de

um

processo

administrativo que objetiva uma Dispensa de Licitação, e que adote as providências

necessárias para a Contratação de empresa para o fornecimento de 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.

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,

ManufcLâkevedo Rocha
Prefeito Municipal

Ao

Ilustríssimo Senhor

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

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

Telefones: 773480.2020/3480.2130
CNPJ n.* 13.912.084/0001-81
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Oficio n.° 304/2020/GAB/LIC
Coribe, Bahia, 07 de julho de 2020.

Senhor Contador,

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

n.° 043/2020/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$

8.500,00

(oito

mil

e

quinhentos 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 A^e/e-do-Rocha
Prefeito Municipal

Ao

Ilustríssimo Senhor

Robério Freire Santos
Contador
Nesta

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Caribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2020 /3480.2J30
CNPJ fj.fi 13.9J 2.084/0001-81
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

Oficio n.° 305/2020/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.° 043/2020/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
configurara hipótese legal da contratação direta.

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

Atenciosamente,

Manuel Agèvedo Rocha

Prefei/o Municipal

Ao

Ilustríssimo Senhor
Dr. Brenno Barros Saraiva
Procurador
Nesta
Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro - Coribe - Bahia • CEP 47.690-000
o

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

MUNICÍPIO DE CORIBE
Ofício n.s 103/2020/CONT/LIC
Coribe, Bahia, 08 de julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Em atenção ao Ofício n.s 304/2020/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
3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo.
As informações acima prestadas visam dentre outras, o também atendimento as
exigências legais contidas no caput, art. 142 da Lei n.2 8.666/1993 e alterações.
Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade, para renovar meus

sinceros votos de estima e consideração.
Respeitosamente,

Contador
CRC- BA n.« 024.884/0-8

Ao

Excelentíssimo Senhor
Manuel Azevedo Rocha

Prefeito
Nesta

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

Telefones: 77 3480.2020 /3480.2130
CNPJn.s 13.912.084/0001-81
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ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 128/2020
Coribe - Bahia, 10 de julho de 2020.

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

Assunto: Autorização para Abertura de Dispensa
DESPACHO

Senhor Presidente,

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

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

e

demais

normas

pertinentes

para

a

Contratação

de

empresa

para

o

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

Ofício n.° 043/2020/FMS/LIC, apresentado pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde de
Coribe - Bahia.

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

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

Atenciosamente,

ManuelAzevedo Rocha
Prefeito Municipal

Ao

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

Rua Bandeirantes, 285 - Centro ■ Coribe • Bahia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2020/3480.2130
CNPJ n." 13.912.084/0001-81
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO

O Prefeito Municipal de Coribe, no uso das suas atribuições legais, e com base
no inciso III, art. 38 da Lei n.° 8.666/1993, e tendo em vista a solicitação formulada
pela Secretária Municipal de Saúde exarado no Ofício n.° 043/2020/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 o 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.

Ficando assim designados, a partir da presente data.

Coribe, Bahia, 10 de julho de 2020.

ManuelíAzévedo Rocha

Prefeito Municipal

Rua Bandeirantes, 285 - Centro ■ Caribe - Bahia ■ CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2020 / 3480.2130
CNPj n.B 13.912.084/0001 -81
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MUNICÍPIO DE CORIBE

Diário Oficial do

Coribe

3 de Janeiro de 2020

2 - Ano - N° 2374

MUNICÍPIO

Portarias
ESTADO DA BAHIA

Coribe®

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

pw CartM

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

exercido de

2020. os

servidores abaixo

relacionados:

Madson Sevllha 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,

vigência até 31 de dezembro de 2020.

Registre-se, Publique-se c Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe/BA, em 03 de janeiro de 2020.

Prefeito Municipal
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe-BA, CEP: 47.690-000

(77)3480-2120/2130
Email: prefeitura.coribe(Semail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HSZFOXJYXR3DS21ISPJAZQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

com
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

NUMERO OE INSCRIÇÃO

15.229.287/0001-01

DATA DE ABERTURA

19/03/2012

CADASTRAL

MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

nt_^ -,„-, ,

BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREU
PORTE

TITULO DO ESTABELECIMEN TO (NOME OE FANTASIA)

DEMAIS

BAHIA MEDIC

COOIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.44-3-01 - Comercio atacadista do modicamontos o drogas do uso humano

CÓDIGO C DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
46.45-1-02 - Comércio atacadista do próteses o artigos do ortopodia

d6.47-8-01
46 49-4-04
46.49-4-08
46.51-6-01
46.51-6-02

-

Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio

atacadista
atacadista
atacadista
atacadista
atacadista

de
de
de
do
do

artigos do escritório e de papolarlo
móveis o artigos do colchoaria
produtos do higfcno, limpeza o conservação domiciliar
oquipamonto» do informática
suprimentos paro informática

*,ii,.,*.h«-niii.Hr n-.noa o
4&64-B-00 - Comércio otacadisla de máquinas, aparelhou o equipamentos para uso odonto-med.co-hosp.lalar, parto» o

JSSi-01 ■ Comércio atacadista do instrumentos e materiais para uso módico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista do cosméticos o produtos do perfumaria
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos

46.41-9-02 - Comércio atacadista do artigos do cama, mesa o banho
COOtGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (do Natureza Emprosán
LOGRADOURO

R JOSÉ DE DEUS PEREIRA
BAIRRO/DISTRITO

CEP

46.430-000

CAIÇARA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ROBSON@MAANAIMCONTABI LIDADE.COM.BR

NUMERO

COMPLEMENTO

287

GALPAOA
UF

MUNICÍPIO
GUANAMBI

BA

TELEFONE

(75) 3225-4766

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO CADASTRAL

19/03/2012

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAS TRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Página: 1/1

Emitido no dia 05/05/2020 às 15:59:09 {data e hora de Brasília).

Madson Sevrtto cíe Aímeido flomos

Diego Sita/y flocho Silvo lop«

Comiuio Petlww"» de i«»t*o

Comiuio Pefmi«nte de Lidui»

Priiidente

lWycmbo
lWybo

EdmiJso

■ Portaria** 001/1010

1/1

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: BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 15.229.287/0001-01

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 {RF8) e a inscrições em Divida 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 á situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas'a'a'd1 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 ás 13:26:52 do dia 25/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2020.
Código de controle da certidão: DCE8.DE16.7BDB.005F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Emissão: 10/06/2020 09:01

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

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

Certidão N°: 20201652806
RAZÃO SOCIAL

BAHIA MEMC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL AKESEIRELI
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

I00.42I.8V5

15.229 287/0001-01

Fica certificado que constam, ató a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à
presente certidão Positiva o efeito de Negativa:
Suspençâo de prazos Decreto 19.592 c/c Dec.19.672/2020
Processo(s) Administralivo(s) Fiscal(is): ICMS

269I02.00I9/I8-4

-

Ia Insl/DILIGENCIA

269102.0020/18-2

-

Ia Insi/DISTRIBUICAO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na
Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da
Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 10/06/2020. conforme Portaria n° 918/99. sendo válida por 60 dias. contados a partir da data de sua
emissõo.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

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

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA

DO

TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome:

BAHIA

MEDIC

COMERCIO

DE

PRODUTOS

HOSPITALARES

E

FILIAIS)

CNPJ:

(MATRIZ
Certidão

n°:

Expedição:

de

sua

2847188/2020

31/01/2020,

Validade:

EIRELI

15.229.287/0001-01

28/07/2020

às

-

10:42:04

180

(cento e oitenta)

dias,

contados da data

expedição.

Certifica-se

que

bahia medic comercio de
(matriz

15.229.287/0001-01,

NÃO

E

filiais),

consta

do

produtos

hospitalares eireli

inscrito(a)

Banco

no

Nacional

CNPJ

de

sob

o

n°

Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base
Trabalho,
na

acrescentado pela

Resolução

Trabalho,

Os

a

do

caso de
todos

24

de

agosto

constantes

anteriores

á

data

seus

e

da

642-A da

n°

n°

de

desta

Trabalho

pessoa

os

Lei

Administrativa

de

dados

Tribunais
No

no art.

12.440,

de

7

1470/2011

do

Tribunal

sua

de

julho de 2011,
Superior

e
do

2011.

Certidão
estão

jurídica,

Consolidação das Leis do

são

de

responsabilidade

atualizados

até

2

(dois)

dos
dias

expedição.

a

Certidão

estabelecimentos,

atesta

agências

ou

a

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

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

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

ou

Comissão

de

Conciliação

:*
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Consulta Regularidade do Empregador

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
15.229.287/0001-01
Razão SocialfiAHiA medic comercio de produtos hospitalares eireli
Endereço:

Rua jose de deus pereira 287 galpão a / caiçara / guanambi / ba
/ 16430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/07/2020 a 03/08/2020
Certificação Número: 2020070502235561365180

Informação obtida em 14/07/2020 09:31:20
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

h(lps://consulta-crf.caixa.gov.br/consullacrf/pages/consult3Empregador.js(

1/1
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PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 . - CENTRO - 46.430-000 Guanambi - BA
CNPJ: 13982640000196

.

;

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF: 15229287000101
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 26943182001
l
NOME/RAZÃO
BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 aos tributos administrados p.elá(o)
Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria

Geral do Município.
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ESTADO DA BAHIA

004308612

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

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

CERTIDÃO W0: 004308612
A autenticidade d«sta cortidâo podorá sor
(http://asaJ.tJba.jus.br/sco/abrirConfersncia.do).

FOLHA: 1/1
confirmada

p«la

fntomot

no

sita

do

Tribunal

do

Justiça

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia

anteriores a data de 25/06/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, portador do CNPJ:
15.229.287/0001-01, estabelecida na RUA JOSÉ DE DEUS PEREIRA, 287, GALPÃO A, CAIÇARA, CEP:

46430-000, Guanambl - BA. **•**•♦**•****♦**•***

••••«*«••«•»•#«••••.•.•**.....«..«**«*........*»..,».»♦«..

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

Certifico finalmente que esta certidão ó sem custas.

Esla certidão foi emitida pela internet e sua validade e de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 25 de junho de 2020.

PEDIDO N°:

004308612
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25/06/2020

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Fste relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas

f™ izaias du-etamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsab,l,dade

pe t era id de do resultado da consulta é do órgão gestor de cada cadastro consultada A

£S.relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Naconal da
Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Consulta realizada em: 05/05/2020 15:40:24

EI RELI

CNPJ: 15.229.287/0001-01

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgào Gestor: TCU
Cadastro: Licitantcs Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI
Órijão Gestor: CNJ

...A,fl

Cadastro: CN1A - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa c Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão pesior. clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão fiestor, clique AQUj.
Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: GNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique àQUi

Motfson Seifcjde Afmeido fiamos
PÍ ei ide me

Comiiiio cJrmanente de licitação
Prtirünf OOI/2O2B

Oteqo Suafy^qfno Silva topes
19 Membro

Comiiiio Permanente de UtítJUo

' Portaria ni001/?0?0

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 31/08/2020 07:52:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fd5cc86-9637-4085-b94d-3f0a5068393c

Ttü

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril

de 20143 Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Modso/i Swfíde d/meírfo tomos
Pletidente

Diego Sueàymho Silvo íopei

Ponlrijn» 001/1028

Comjwio Ptrmjotnte de tidtJtio

Comiiiio Pfrmaneme de licitação

1

Membro

' Ponírijn» Ml/2010

£dmílson
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Obs- A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

MUNICÍPIO DE CORIBE
Fornecimento de máscaras cirúrgicas semi-facial descartáveis destinadas 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.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA
DE

PREÇOS

Legislação Correlata

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

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

Telefones: 773480.2020/3480.2130
CNPJ n.* 13.912.084/0001-81
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 068/2020

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 de
empresa para o fornecimento de máscaras cirúrgicas scmi-facial descartável 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, temos a apresentação das seguintes Pesquisas de Preços:
CNPJ

Empresa

Quant.

Bahia Medic Comercio de Produtos
Hospitalares EIRELI

15.229.287/0001-01

MB Variedades Lida

12.902.382/0001-28

LS Comércio de Produtos Hospitalares

28.194.9 M/0001-50

50

RS Unit.

Valor Total

RS 170,60

RS

8.500,00

RS 172,00

RS

8.600.00

RS 198.00

RS

9.900,00

Mediante os preços orçados extraísse que a empresa Bahia Medic Comercio de Produtos
Hospitalares EIRELI. apresentou o menor valor global de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos

reais), por meio de consultas prévias, encontram-se compatível com o interesse público c o valor
de mercado, tendo sido apresentados os documentos de habilitação em cumprimento ao disposto

no ari. 4°-F da Lei n.° 13.979/2020 e a capacidade de fornecimento dos objetos do presente
processo administrativo.

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjüdicatário direto como regra geral,
e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo as Pesquisas de Preços, em

conformidade com o Acórdão n.° 1.842/2017 - Plenário do Tribunal de Contas da União - TCU, e
verificando-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de

serviços similares, podendo a Administração contrata-lo sem qualquer afronta à lei de regência
dos certames licilatórios.
Portanto, Justificasse, a contratação para o fornecimento dos objetos, concluindo-se pela

conveniência e necessidade imprescindível do fornecimento dos objetos ora almejados, aliado a

necessidade na contratação para a prestação dos serviços de fornecimento como uma das ações de
prevenção e enfrentamenlo ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19.
Coribe, Bahia, 10 de julho de 2020.

Madson Sc

Almeytía Ramos

Diego Suedy Rvjclia Silva Lopes
l°MemBí

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro • Coribe ■

Telefones: 77 3480.2020/3480.2130
CNPJn.0 13.912.084/0001-81

Edimi

fhia - CEP 47.690-000

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 31/08/2020 07:52:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fd5cc86-9637-4085-b94d-3f0a5068393c

ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA

Ofício n.9 1O3/202O/JUR/LIC
Coribe - Bahia, 09 de julho de 2020.

Senhor Prefeito,

Nobre Prefeito, diante de autorização preliminar, quando da remessa dos
autos a este departamento por Vossa Excelência, com vistas também o atendimento ao
inciso VI, art. 38 da Lei n.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 o 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.

De acordo com as informações contidas no Ofício n.s 043/2020/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$ 8.500,00
(oito mil e quinhentos reais), sendo este o menor valor orçado dentre os pesquisados, com
vistas a contratação direta, via dispensa de licitação,

Depreende-se dos autos, primariamente que o pedido de solicitação de
despesa para execução do objeto deste processo administrativo, na modalidade de

dispensa

de

licitação,

para

aquisições

de

máscaras

cirúrgicas

semi-facial

para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do Coronavírus, encontra amparo legal no disposto no art. 4o da Lei n.° 13.979, de 6 de

fevereiro de 2020. Estando o processo instruído com os documentos, abaixo relacionados:
a.

Ofício de solicitação;

b.

Projeto Básico Simplificado;

c.

Pesquisas de Preços;

d.

Documentos da empresa selecionada;

e.

Solicitação de Dotação Orçamentária;

f.

Portaria de fiscal de contrato da Secretaria de Saúde;

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

Telefones: 77 3480.2020 /3480.2130
CNPJ n.o 13.932.084/0001-81

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 31/08/2020 07:52:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fd5cc86-9637-4085-b94d-3f0a5068393c

MUNICÍPIO DE CORIBE

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

O Município de Coribe reconheceu o Estado de Calamidade Pública por
intermédio do

Decreto

n.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.

II.

DA NECESSIDADE

As estratégias de mitigação com foco na proteção principalmente do

conhecido grupo de risco e na temporária redução de contatos sociais da população em
geral, promoveu um retardo do ritmo de transmissão e contágio de forma substancial com

a redução das conseqüências a saúde e até vidas sendo salvas. Além de promoverem e
evitarem que os sistemas de saúde de todos os países sejam rapidamente levados a
exaustão, principalmente em países de terceiro mundo, assim como o nosso, que dispõem
de sistemas de saúde com menor capacidade de atendimento.

Rua Bandeirantes, 285 • Centro ■ Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2020/3480.2130
!•«•■> Cvaw

CNPJn." 13.912.084/0001-81
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A análise dos dados e ocorrências vivenciadas por outros países, por estados
brasileiros e pelos municípios tem demonstrado que apenas se pode manter a demanda
em níveis suportáveis pelos sistemas de saúde com rápida adoção de medidas de saúde
pública de forma generalizada para extirpar qualquer transmissão, estando dentre as
ações; triagem, testagem, educação, proteção, equipamento, isolamento e medidas de
distanciamento social para a população em geral.
Notadamente em cada Município existem uma multiplicidade de fatores,
como: faixa etária da população, clima, educação, hábitos culturais e religiosos, estratégias
adotadas, estrutura instalada, profissionais, recursos financeiros, etc; alguns mais, outros
menos controversos. 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
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
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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 incolumidade 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.n 13.979, de 2020, houve uma
límpida intenção do legislador, que houvesse uma permissibilidade ao conceder uma maior

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

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

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

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

Art. 4o É dispensável a licitação para aquisição
de bens, serviços, inclusive de engenharia, e
insumos

destinados

ao

enfrentomento

do

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 coronavirus.
§

2°

Todas

realizadas

as contratações
com

fulcro

ou

nesta

aquisições
Lei

serão

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial
específico na rede mundial de computadores

(internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3° do art. 8° 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.

§

3"

Excepcionalmen te,

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

se

tratar,

comprovadamente, de única fornecedora do

bem ou serviço a ser adquirido.
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Nobre Prefeito, observemos que o dispositivo transcrito trata-se de hipótese

de contratação direta temporária e destinada única e exclusivamente na política de saúde
pública específica, no enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus. Tratando-

se 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. 4°, § Io, da Lei n.° 13.979, de 2020, e subsidiariamente os dispostos nos

artigos 14 e 15 da Lei n.s 8.666, de 21 de junho de 1993, quando trata-se de realização das
compras foram atendidas, no que cabe aos casos de dispensa de licitação.
Portanto, como na

presente

situação

para a

aquisição das máscaras

cirúrgicas semi-facial, ainda vigora a atual e mencionada situação de urgência, de modo
que a norma acima transcrita ainda se encontra vigente, motivo pelo qual a Administração
pode seguir seus preceitos e necessidades em contratar sem licitação.

V.

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

fatos geradores da dispensa prevista expressamente no art. 4o da Lei n.° 13.979, de 2020.
Os elementos que caracterizam os fatos geradores foram listados no art. 4°-B, conforme
segue ipsis litteris:

Art. 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes
do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas
as condições de:

I • ocorrência de situação de emergência;
II

-

necessidade

de pronto atendimento da

situação de emergência;

III - existência de risco a segurança de pessoas,
obras, prestação de serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares; e

IV

-

limitação

necessária

ao

da

contratação
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O disposto em lei, trata as condições como elementos presumidos, e tendo
sido demonstrado as presunções no Ofício n.2 043/2020/FMS/LIC advindo da Secretaria

Municipal de Saúde, que peticiona às aquisições de máscaras cirúrgicas semi-facial
descartáveis 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.s 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.s 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

atualmente

disponível faz

com

plenamente

justificadas

as

cientifico

que

sejam

presunções

elencadas nos incisos de I a IV do art. 48-B,
configurando-se desnecessário que o gestor se
debruce sobre tais requisitos para comproválos. Isto porque o legislador reconheceu que a

Administração

Pública

se

encontra

diante

grande desafio, sendo perfeitamente razoável
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flexibilizar

alguns

Administrativo,

cânones

do

Direito

tais como a justificativa da

demanda, dispensada pelo inciso IV do art. 49B.

(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.
10.302.032.2.072 - Gestão incremento PAB emenda individual
3.3.9.0.30.00 - 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 [...]

§

V

O

termo

de

referência

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

i..}
VI • estimativas dos preços obtidos por meio de,
no mínimo, um dos seguintes parâmetros:

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

sítios

eletrônicos

especializados

ou

de

domínio amplo;
d)

contratações

similares

de

outros

entes

públicos; ou

e)

pesquisa

realizada

com

os

potenciais

fornecedores; e

§ 2a Excepcionalmente, mediante justificativa
da autoridade competente, será dispensada a
estimativa de preços de que trata o inciso VI do
caput.

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

contratação pelo Poder Público por valores
superiores

decorrentes

de

oscilações

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

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

fontes de pesquisas, concedendo poder discricionário aos gestores para o uso de qualquer
um dos parâmetros, possibilitando até a dispensa de qualquer tipo de estimativa de preços
ou ainda autorizar a contratação em valor maior do que o estimado. Deve-se, assim
enaltecer o legislador que atuou de forma bastante célere ao priorizar a aplicabilidade da
vantajosidade ao caso concreto, mesmo em detrimento da economicidade, priorizando as
aquisições ou contratações de serviços, em si mediante a satisfação do interesse público,

VIII.

DO PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO

Pertinente, ao projeto

básico simplificado, cabe analisar se o mesmo

preencheu os elementos determinados pelo § Io do art. 4-E da Lei n.° 13.979, de 2020,
conforme devemos relacionar, com vistas observar e reportar 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;

Inciso V

-

Critérios de medição e pagamento

-

atendido;

Inciso VI

-

Estimativa dos preços

-

atendido;

Adequação orçamentária

-

atendido.

Inciso VII -

O processo administrativo ora deflagrado pela Administração Municipal

atendeu as exigências contidas, e portanto, não merece reparos, por atendimento a
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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
eletrônico oficial da entidade contratante, observadas as exigências do art. 8o, § 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. 42-H, da
Lei n.e 13.979/2020, sendo então possível realizar a prorrogação enquanto perdurar a

necessidade
cerceamento

de
da

enfrentamento
necessidade

da

tem

situação
o

condão

de
de

emergência
retirar

a

de

saúde

possibilidade

pública.
de

O

novas

prorrogações, portanto, os contratos continuarão a viger até o fim de seus respectivos
prazos de vigência, sendo assegurado aos contratados o recebimento pelos serviços
prestados ou produtos fornecidos.
Nobre Prefeito, observemos que o encerramento do estado de emergência

não poderá acarretar a rescisão abrupta dos contratos alusivos aos procedimentos regidos
pela Lei. Notadamente, porque cada contrato possui suas peculiaridades de acordo com
seus respectivos objetivos específicos, tendo ainda em vista que os efeitos da pandemia

indubitavelmente ainda serão sentidos por um bom tempo, tendo ainda a necessidade de
manutenção dos cuidados aos que foram acometidos pela enfermidade.

X.

CONCLUSÃO
Considerando o objeto do processo administrativo para a Contratação de

empresa para o fornecimento de máscaras cirúrgicas semi-facial descartáveis destinadas

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, esta Procuradoria Jurídica Municipal OPINA de forma

favorável ao prosseguimento do processo de contratação da empresa Bahia Medic
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Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI. Inscrita no CNPJ sob n.s 15.229.287/0001-01,
com endereço situado na Rua José de Deus Pereira, 287, Bairro, Caiçara, Guanambi - Bahia,
CEP 46.430-000, por ter apresentado, dentre as empresas pesquisadas, o menor valor total
e com a habilitação para desempenhar objeto ora almejado.

Oportunamente, reiteramos que o presente parecer jurídico emana de

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

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

É o parecer que submeto a apreciação superior, S.M.J.

Erenno Barros Saraiva
Procurador Jurídico

OAB/BA sob o n.° 63751

Ao

Excelentíssimo Senhor
Manuel Azevedo Rocha
Prefeito de Coribe
Nesta

_ -
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MUNICÍPIO DE CORIBE
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.° 068/2020

Objetivo

Contratação de empresa para o fornecimento de máscaras cirúrgicas semi-facial
descartável destinados aos colaboradores da saúde como uma das medidas temporárias e
eniergenciais das ações de prevenção e enfrenlamento ao contágio decorrente da pandemia de
Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, da empresa Bahia Medic
Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI. Inscrita no CNPJ sob n.° 15.229.287/0001-01,
com endereço situado na Rua José de Deus Pereira. 287, Bairro, Caiçara, Guanambi - Bahia,
CEP 46.430-000.

Recursos
Próprios.

Dotação Orçamentária
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde.

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

Valor Estimado
O menor valor total orçado perfez R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais);

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

Coribe, Bahia, 10 de julho de 2020.

: Almeida Ramos

: da Comissão

Diego SuedysJjScha silva Lopes

Silva

Io Membro
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ATO

DECLARATÓRIO

DE

DISPENSA

N.° 068/2020

DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO
CONTRATAR

COMERCIO

EIREÜ,

QUE

A

UCITATÓRIO
EMPRESA

BAHIA

DE PRODUTOS

MENCIONA

PARA
MEDIC

HOSPITALARES

E

DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS."
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE, Estado da Bahia, no uso de suas

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

Considerando e ratificando as informações prestadas pela Secretária Municipal
de Saúde, que informa e sugere como vantajosa para este Município a contratação dos

serviços de fornecimento, da empresa Bahia Medic Comercio de Produtos Hospitalares
BREU. inscrita no CNPJ sob n.° 15.229.287/0001-01, 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 o fornecimento de máscaras cirúrgicas semi-facial descartável
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.

Art. 2o - Reconhecida a vantajosidade, competência, regularidade e capacidade, fica
autorizada a contratação direta da empresa Bahia Medic Comercio de Produtos

Hospitalares EIREU. Inscrita no CNPJ sob n.° 15.229.287/0001-01, com endereço
situado na Rua José de Deus Pereira, 287, Bairro, Caiçara, Guanambi - Bahia, CEP
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46.430-000, para o 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.
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 quatorze dias
do mês de julho de 2020.

Manuel Azeyedo Rocha
refeito
Município de Coribe
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MUNICÍPIO DE CORIBE

MUNICÍPIO DE CORIBE
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 068/2020

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.° 068/2020, para Contratação
de empresa para o fornecimento de máscaras cirúrgicas semi-facial descartável
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, com

valor global de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), da empresa Bahia Medic
Comercio

de

Produtos

Hospitalares

EIRELI.

Inscrita

no

CNPJ

sob

n.°

15.229.287/0001-01, com endereço situado na Rua José de Deus Pereira, 287,
Bairro, Caiçara, Guanambi - Bahia, CEP 46.430-000.

Coribe - Bahia, 14 de julho de 2020.

Madson Se

lmeida Ramos

Presidi me da Comissão
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 068/2020
Fornecimento de máscaras cirúrgicas semi-facial descartáveis destinadas 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.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Legislação Correlata - 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.°

068/2020, fica ADJUDICADA a contratação dos serviços de fornecimento da empresa
Bahia Medic Comercio de Produtos Hospitalares EIREU. Inscrita no CNPJ sob n.°
15.229.287/0001-01, com endereço situado na Rua José de Deus Pereira, 287, Bairro,
Caiçara, Guanambi - Bahia, CEP 46.430-000, objetivando a Contratação de empresa

para o fornecimento de máscaras cirúrgicas semi-facial descartável destinados aos
colaboradores da saúde como 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, com o valor global estimado

de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos 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 Àeévedo Rocha
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 068/2020
Fornecimento de máscaras cirúrgicas semi-facial descartáveis destinadas 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.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Legislação Correlata - ar!. 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.° 068/2020, fica HOMOLOGADA a contratação dos serviços de fornecimento da
empresa Bahia Medic Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI. Inscrita no CNPJ

sob n.° 15.229.287/0001-01, com endereço situado na Rua José de Deus Pereira,
287, Bairro, Caiçara, Guanambi - Bahia, CEP 46.430-000, objetivando a Contratação

de empresa para o fornecimento de máscaras cirúrgicas semi-facial descartável
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, com o
valor global estimado de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Autorizo,

portanto,

a

contratação

dos

serviços

presente ato de Dispensa de Licitação.

Coribe, Bahia, 14 de julho de 2020.

Manuel Azeyêtk)-Rocha
Prefeito Municipal

Rua Bandeirantes, 2BS ■ Centro ■ Coribe - Bahia • CEP 47.690-000

Tclcfones: 77 3480.2020 / 3480.2130
CNPJ n." 13.912.084/0001-81

de
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 068/2020
Fornecimento óe mascaras cirúrgica semí-facLil dascnrtdvoin destinadas aos colaboradores da sitúde como
uma das medidas temponirbs o emerçenciais das nçôca de provençfto a anfrentamento do contágio
decorrente da paralernUi da Covítí-19 pelo Fundo Municipal de Saúda da Ccnba - Bahia.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Legislação Correlata - art. „?& Inciso K7 da Lei n:° 8.666/1993

Atendendo ao pletlo do Fundo Municipal de Saúde de Coribe,

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

Prefeitura

Municipal

de

Coribe,

Estado do

Bahia,

referente

ao Ato de

dispensa n.° 068/2020, fica HOMOLOGADA a contratação dos serviços de
fornecimento da

empresa

Bahia

Medic Comercio de

Produtos Hospitalares

E1RELI. Insaita no CNPJ sob n.° 15.229.287/0001-01. com endereço situado na
Rua José de Deus Pereira, 287, 8aiffO, Caiçara, Guanambi - Bahia, CEP 46.430000, objetivando a Çonlralação de empresa para a fornecimento de máscaias
cirúrgicas semi-facial descartável destinados aos colaboradores da saúde como

uma das medidas temporárias e emergenetais das ações de prevenção e
enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo
Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, com o valor global estimado de RS
8.500,00 {oito mü e quinhentos reaís).
Autorizo,

portanto,

a

contratação

dos

serviços

de

presente ato de Dispensa de Licitação.

Coribe, Bahia, 14 de julho de 2020.

Manuel Azevedo Rocha
Prefeito Municipal
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Diário Oficial do

MUNICÍPIO

Dispensas de Licitações

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

Avisos de Kuliricuçüu do Ato
Dispensas de IJcltuciiit

Espécie: Dispensa de Licitaçflo n.° OfiS/2020. com fundamento no inciso IV, art. 24 da Lei n."
8.666/1993. combinado com a Lei n." 13.979/2020; Favorecido: Bahia Medic Comercio de

Produtos Hospitalares K1REL1, inseriu» no CNPJ sob o n° 15.229.287/0001-01: Objeto:
Contratacfto de empresa para o fornecimento de Mascaras Cirúrgicas Scmi-Facial descartável
destinadas aos colaboradores da saúde como uniu da.s medidas icmporárius c cmcrgcnciais da.s

açOcs de prevcnçüo e enfrcnlamcnto ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo
Fundo Municipal de Saúde de Coribc - Bahia; Vigência: A\é 30 dias; Processo: PA n.°
128/2020; Valor: RS 8.500.00 Cobertura Orçamentária: 02.00.00 - 2.072 - 3.3.9.0.30.00;

Comunicação: cm 10/07/2020; RalIfkacSo: cm 14/07/2020.
Coribe, Bahia, 14 de julho de 2020.
Manuel Azevedo Rocha
Prefeito Municipal

Una Bandeirantes. 2HS ■ Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Tdefone/fax.: 77 3480.2130
CNP| n.o 13.912.0«4/0001-yi

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SRV18V9KWX3SNEEK4KAZZG
Esta edição encontra-se no site oficia) deste ente.
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Diário Ollcííl! do

Quarta-feira

MUNICÍPIO DE CORIBE

DECLARAÇÃO

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

para

Contratação

de

empresa

para

o

fornecimento

de

máscaras

cirúrgicas semi-facial descartável 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, da empresa: Bahia Medic Comercio de
Produtos Hospitalares EIRELI. Inscrita no CNPJ sob n.° 15.229.287/0001-01, com

endereço situado na Rua José de Deus Pereira, 287, Bairro, Caiçara, Guanambi Bahia, CEP 46.430-000,

com valor global de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos

reais), foi imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede
mundial de computadores (internet), 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, 15 de julho de 2020.

Edvânio Silva Sá
Secretário

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
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