PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo n° 361-2020 Abertura: 14/05/202
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 072-2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
BOBINAS DE SACOS E BISNAGAS PLÁSTICAS PARA SEREM
UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE LIMPEZA A
SEREM DISTRIBUlIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AOS MUNÍCIPES QUE COMPÕEM OS GRUPOS DE RISCO,
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO
O ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Contratado(s):
AME COMERCIAL DE MATERIAIS D ESCRITÓRIO LTDA - EPP CNPJ/CPF.:07.805.424/0001-72 -Valor R$ 1.080,00
POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF.:29.687.668/0001-30 - Valor R$ 2.500,00
Valor Total: R$ 3.580,00 (TRES MIL E QUINHENTOS E OITENTA
REAIS)

Prefeitura Municipal de Aratuipe
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ao ris

Rua Dr. João Martins, no 01 - Centro
Aratutpe - Bahia - CNPJ NT'. 13.796.07370001-83
Tel.: (75) 3647-2110
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Comprovante de Abertura de Processo

N° Processo: 0361/2020

Data de Abertura: 14/05/2020

Código do Requerente:
Nome do Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 13.796.073/0001-83
Endereço:

Bairro:

Município: ARATIOE-BA

UF: BA

Súmula: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOBINAS DE SACOS E BISNAGAS PLÁSTICAS
PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIIDOS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES QUE COMPÕEM OS GRUPOS DE RISCO, CONFORME
CLASSIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

Histórico dos Trâmites:
Data de Envio

Unidade de Origem

14/05/2020

SETOR DE PROTOCOLO

Data de Receb.

Unidade de Destino

SETOR DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RUA DR.JOAO MARTINS 01 - CENTRO - -/ESTADO DA BANIA. Cep 44490000
CNPJ: 13796073000183

Solicitação de Despesa n° 27
Secretaria:

SEC.MUNIC.DESAUDE-GERENCIAMENTO DO SUS/PAB

Setor:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Requisitante: ANSELMO BERNADO LAGO FERREIRA SILVA
Senhor(a) gestor(a):

Exercido Dotação:

2020
Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOBINAS DE SACOS E BISNAGAS PLÁSTICAS PARA SEREM
UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE AOS MUNICIPES QUE COMPÕEM OS GRUPOS DE RISCO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,
VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOBINAS DE SACOS E BISNAGAS PLÁSTICAS PARA SEREM
UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE AOS MUNICIPES QUE COMPÕEM OS GRUPOS DE RISCO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,
VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
'
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto/Atividade:

2075- AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA EM SAUDE - COVID -19

Elemento de despesa: 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de recursos:

14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
INFORMAÇÕES DOS ITENS DA SOLICITAÇÃO DA DESPESA

Código Descrição detalhada

UnId.

13230
13229

UN
RL

BISNAGAS PLÁSTICAS COM TAMPA, 60 ML
BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA, 15 KG

Data de Expedição:

/

/
AN ELMO BER

LAGO FERREIRA SILVA

SECRETARIO DE SAUDE

Quart.
1.000,000
20,000

Prefeitura Municipal de Aratuipe
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Dr. Manoel Vitorino — Centro
Aratuipe — Bahia - CNPJ N°. 11.412.421/0001-46
. Tel.: (75) 3647-2110

TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO
1. OBJETO
1.1. Contratação. de empresa para fornecimento de Bisnagas Plásticas 60 ml que
devido á panderhia do Novo Coronayírus (COVIDF19), teremos de ter em estoque
visando envasamento de álcool em gel para 'distribuição gratuita de Kits de higiene
para os munícipes que compõem os grupos de • riscos conforme classificação do
Ministério da Saúde.
,
Unidade de
Item
Descrição/Especificações
Quantidade
Medida

1

BISNAGAS PLÁSTICAS 60 ML PARA
ENVASAMENTO DE ÁLCOOL EM GEL,
TENDO EM VISTA A DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA DE KITs DE HIGIENE PARA OS
MUNÍCIPES QUE COMPÕEM OS GRUPOS
DE RISCOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO
MINISTÉRIO
DA
SAÚDE,
VISANDO
ENFRENTAMENTO DO COVID-19,

1000

UN

1.2.1. Forma e prazo de entrega:
1.2.1.1. Os bens deverão ser entregues de uma vez
1.2.1.2. 0 prazo para entrega do produto será contado a partir do recebimento da
nota de empenho.
1.2.1.3. O prazo de entrega será de 3 (três) dias úteis.

1111

1.2.1.4. Caso o droduto entregue não corresponda às exigências deste Município, a
empresa arcará, com os custos de incineração ou de coleta, sendo responsável pela
substituição integral dos mesmos, arcando com os custos de frete e seguro, no prazo
de 3 (três) dias úteis a contar da notificação do Município.
1.2.1.5. Em caso de produtos com prazo de validade determinada, no momento da
entrega, o prazo de validade do produto não poderá ter transcorrido mais de 30%
(trinta por cento);
1.2.1.6. Em caso excepcional de indisponibilidade do produto nas condições de
validade acima especificadas, devidamente justificado e submetido à apreciação
deste Município, deverá a empresa indicar expressamente o período de validade do
produto, bem como declarar formalmente o compromisso em substituição do mesmo,
com a devida Carta de Compromisso de Troca, enviando por meio eletrônico para a
caixa coorporativa comprasaratuipeRqmail.corn
1.2.1.7. Incluir na nota fiscal: os números dos lotes, as quantidades por lote, suas
fabricações, validades, números de empenho, além do nome e endereço do local de
entrega.
1.2.1.8.0 Município efetuará a retirada do material na Sede/Depósito da Contratada.
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•

1.2.1.9. Sempre que se verificar necessidade será solicitada a apresenta
e/ou amostras doá produtos;

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO.

A aquisição do produto visa atender as necessidades dá Secretaria Municipal de
Saúde do município de Aratuípe-Ba, como meio profilático e de contenção do contágio
e transmissão do COVID-19 (novo Coronavirus), cauSador da Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SARS-CoV-2).
A Secretaria Municipal de Saúde no intuito de ,prevenir os casos de morbidade do
Município e para conter a disseminação do novo vírus (COVID-19) está
providenciando a aquisição do Item supracitado, Visando o envasamento de álcool
em gel, tendo em vista a distribuição gratuita de Kits de Higiene para os munícipes que
compõem' os grupos de riscos conforme classificação do ministério da saúde. Além de
levar em consideração que até o presente momento a higiene constante das mãos é
uma. das estratégias à disposição para redução dos riscos de contaminação pelo
Coronavirus.
PESQUISA DE PREÇOS
A pesquisa de preço foi encaminhada para que fosse providenciada junto ao setor de
Compras da Prefeitura Municipal de Aratuipe- BA.
OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE
4.1 São obrigações do Contratado:
1111

4.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local .constantes no Termo de Dispensa de Licitação e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à:
marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e
acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da
rede de assistência técnica autorizada, quando cabível;
4.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990);
4.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de
Dispensa de Licitação, o objeto com avarias ou defeitos;
4.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
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4.1.5 indicar preptsto para representá-la durante a execução do contrato;
4.1.6 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Termo de Despensa de Licitação;
4.2 São obrigações da Contratante:
4.2.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Dispensa
de Licitação e seus anexos;
4.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
4.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente, com as especificações constantes do Termo de Dispensa de
Licitação e da prOposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
4.2.4 comunicar à Contratada, por escrito, as imperfelções, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correção;
4.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de comissão ou de servidores especialmente designados;
4.2.6 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Dispensa de Licitação e seus
anexos;
4.2.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e
fatura fornecida pela Contratada, no que couber;
4.2.8 prestar as informações e 9s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada.
5. PAGAMENTO POSTECIPADO,
51. O preço ofertado deverá incluir fretes, seguro e demais despesas, diretas ou
indiretas, necessárias ao cumprimento integral do objeto (fornecimento dos
produtos).
5.1 Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação
da nota fiscal atestada e as Certidões regularidade com os Fiscos Federal, Estadual
e Municipal, com o FGTS, e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as
disposições do Termo de Dispensa de Licitação,
5.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos
exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente
3
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constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumpri
obrigações contratuais.
5.3. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo cre
dados da conta corrente.
5.4 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às
retenções na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os
respectivos normativos.
5.5 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem se aos quantitativos de bens
efetivamente fornecidos.
5.6 A Secretaria de Saúde efetivará o pagamento devido, somente através de
depósito ou transferência para conta corrente da empresa contratada.
5.7 Para efeitos de pagamento pelo Departamento Financeiro/órgão-entidade, é
necessário que o CNPJ registrado na conta corrente da empresa seja o mesmo de
sua razão social, se for diferente anexar junto à proposta autorização para que o
Banco do Brasil realize o pagamento no CNPJ indicado (Ex.: caso de matriz e filial);
5.8 As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Fundo Municipal de Saúde,
CNPJ 11.412.421/0001-46, e-mail smsaratuipe@gmail.com. Local: Aratuipe, Bahia
Logradouro: Dr. Manoel Vitorino, Centro.
INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. Os recursos orçamentário necessários ao cumprimento destas despesas serão
custeados pela seguinte Dotação:
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Unidade: 02.04.001 - Secretaria Municipal de Saúde — Gerenciamento do SUS/PAB
Programa/Atividade: 10.301.004.2024 - Gerenciamento da Farmácia Básica
Elemento de Despesa: 3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo
Fonte de Recursos: 14
DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO
6.1. Poderão participar deste processo de aquisição interessados cujo ramo de
atividade seja compatível com os objetos desta compra.
6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da empresa
detentora da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado à existência de
sanção que impeça a participação, mediante:
6.3. Não será aceita documentação vencida e nem protocolos, salvo os protocolos de
pedido de revalidação dos documentos constantes da documentação técnica;
6.4. As documentações deverão estar legíveis e identificadas, com as informações
realçadas, sombreadas (principalmente as publicadas no diário oficial) e separadas
respeitando, necessariamente, a ordem da relação abaixo;
6.5. Não será necessária a apresentação da documentação por meio físico.
4
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6.1.1. A empresaideverá apresentar os seguintes documentos:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede;
Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante Certidão Negativa de
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU),
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais, com base na Portaria
Conjunta RFB/PGFN n21.751, de 02/10/2014.
dyProva de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, ambas do
domicílio ou sede do licitante.
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
por meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido
pela Caixa Econômica Federal.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a empresa
que:
Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da aquisição;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Fraudar na execução da aquisição;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal; e
Não mantiver a proposta.
A empresa que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
Advertência;
i) Multa moratória de 0,33% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 90 dias;
Multa compensatória de 5 % sobre o valor total da aquisição, no caso de
inexecução total do objeto;
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcionai à obrigação inadimplida;
I) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo
de até dois anos;
m)Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no Cadastro de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos;
n) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a empresa ressarcir o Ministério pelos prejuízos
causados;
8.2. Também ficam sujeitas às .penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de
1993, a empresa que:
Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da aquisição;
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c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
de atos ilícitos praticados.

ude

8.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à empresa,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente
a Lei n°9.784, de; 1999.
8:4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
- gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
. causado à Administração, observado o princípio dá proporcionalidade.
8.5. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas na Imprensa Oficial do
Município.
9. DO FORO
9.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas. no foro da Cidade de
Nazare- Bahia, clom exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo
nos casos previsfos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal.

Aratuine, Bahia, 14 de maio de 2020 -

Anselmo Bernardo Lago Ferreira Silva
Secretário

•

Aprovo este Termo com base na Lei n°
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e
demais legislação aplicável
•
Aratuipe, Bahia, 14 de maio de 2020
Antônio Miranda da Silva Júnior
Prefeito
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TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO
1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa para fornecimento de Bobinas Picotadas de 15 Litros —
Sacos Plásticos que devido á pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19), teremos de
ter em estoque visando embalar os itens que constituem os Kits de Higiene para
distribuição gratuila aos munícipes que compõem os grupos de riscos conforme
classific
Item

1

•
DescriçãolEspecificações
BOBINAS PICOTADAS DE 15 LITROS —
SACOS PLÁSTICOS, TENDO EM VISTA
EMBALAR OS ITENS QUE CONSTITUEM OS
KITs DE HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO
QUE
AOS MUNÍCIPES
GRATUITA
COMPÕEM OS GRUPOS DE RISCOS
DO
CLASSIFICAÇÃO
CONFORME
VISANDO
SAÚDE,
DA
MINISTÉRIO

Unidade de
Medida

Quantidade

ROLOS

20

•

ENFRENTAMENTO DO COVID-19;

1.2.1. Forma e priazo de entrega:
1.2.1.1. Os bens deverão ser entregues de uma vez
1.2.1.2. O prazo para entrega do produto será contado a partir do recebimento da
nota de empenho.
1.2.1.3. O prazo de entrega será de 3 (três) dias úteis.
1.2.1.4. Caso o produto entregue não corresponda às exigências deste Município, a
empresa arcará com os custos de incineração ou de coleta, sendo responsável pela
substituição integral dos mesmos, arcando com os custos de frete e seguro, no prazo
de 3 (três) dias úteis a contar da notificação do Município.
1.2.1.5. Em caso de produtos com prazo de validade determinada, no momento da
entrega, o prao de validade do produto não poderá ter transcorrido mais de 30%
(trinta por cento);
1.2.1.6. Em caso excepcional de indisponibilidade do produto nas condições de
validade acima especificadas, devidamente justificado e submetido à apreciação
deste Município, deverá a empresa indicar expressamente o período de validade do
produto, bem como declarar formalmente o compromisso em substituição do mesmo,
com a devida Carta de Compromisso de Troca, ,enviando por meio eletrônico para a
caixa coorporativa comprasaratuipeQqmail.com ,
1.2.1.7. Incluir na nota fiscal: os números dos lotes; as quantidades por lote, suas
fabricações, validades, números de empenho, além do nome e endereço do local de
entrega.
1.2.1.8. O Município efetuará a retirada do material na Sede/Depósito da Contratada.
1.2.1.9. Sempre que se verificar necessidade será Solicitada a apresentação de fotos
e/ou amostras dos produtos;

JUSTIFICATIVA,E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A aquisição do produto visa atender as necessidades da Secretaria
Saúde do município de Aratuipe-Ba, como meio profilático e de contenção do contágio
e transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus), causador da Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SARS-CoV-2).
A Secretaria Munitipal de Saúde no intuito de prevenir os casos de morbidade do
Município e para conter a disseminação do novo vírus (COVID-19) está
providenciando a aquisição do Item supracitado. Visando embalar os itens que
constituem os Kits de Higiene para distribuição gratuita aos munícipes que compõem
os grupos de riscos conforme classificação do' ministério da saúde.
PESQUISA DE PREÇOS
A pesquisa de preço foi encaminhada para que fosse providenciada junto ao setor.de
Compras da Prefeitura Municipal de Aratuípe- BA.
OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE
4.1 São obrigações do Contratado:

•

4.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas 'condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Termo de Dispensa de Licitação e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à:
marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e
acompanhado do manual do usuário, com, uma versão em português e da relação da
rede de assistência técnica autorizada, quando cabível;
4.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990);
4.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de
Dispensa de Licitação, o objeto com avarias ou defeitos;
4.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a "data da entrega, os motivos que impossibilitem, o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
4.1.5 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
4.1.6 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
Obrigações assumidas, todas as condições de habilitação. e qualificação exigidas no
Termo de Despensa de Licitação
,

4.2 São obrigações da Contratante:
4,2,1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo e Dispensa
de Licitação e seus anexos;
4.2.2 exigir o cumprimento de 'todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
4.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente, com as especificações constantes do Termo de Dispensa de
Licitação e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
4.2.4 comunicar á Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correção;
4.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de comissão ou de servidores especialmente designados;
4.2.6 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Dispensa de Licitação e seus
anexos;
4.2.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e
fatura fornecida pela Contratada, no que couber;
4.2.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada.
5. PAGAMENTO POSTECIPADO;
5.1. O preço ofertado deverá incluir fretes, seguro e demais despesas, diretas ou
indiretas, necessárias ao cumprimento integral do objeto (fornecimento dos
produtos).
5.1 Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação
da nota fiscal atestada e as Certidões regularidade com os Fiscos Federal, Estadual
e Municipal, com o FGTS, e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as
disposições do Termo de Dispensa de Licitação.
5.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos
exigidos, bem Como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente
constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de
obrigações contratuais.
5.3. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos
dados da conta corrente.
5.4 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às
retenções na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os
respectivos normativos.

5.5 Os pagamentOs devidos ao Contratado restringem se aos quantitativ
efetivamente fornecidos.
5.6 A Secretaria de Saúde efetivará o pagamento devido, somente at
depósito ou transferência para conta corrente da empresa contratada.
5.7 Para efeitos de pagamento pelo Departamento Financeiro/órgão-entidade, é
necessário que o CNPJ registrado na conta corrente da empresa seja o mesmo de
sua razão social, se for diferente anexar junto à proposta autorização para que o
Banco do Brasil realize o pagamento no CNPJ indicado (Ex.: caso de matriz e filial);
5.8 As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Fundo Municipal de Saúde,
CNPJ 11.412.421/0001-46, e-mail smsaratuipe@gmaitcom. Local: Aratuípe, Bahia
Logradouro: Dr. Manoel Vitorino, Centro.
INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1, Os recursos orçamentário necessários ao cumprimento destas despesas serão
custeados pela seguinte Dotação:

Unidade: 02.04.001 - Secretaria Municipal de Saúde — Gerenciamento do SUS/PAB
Programa/Atividade: 10.301.004.2024 - Gerenciamento da Farmácia Básica
Elemento de Despesa: 3.9.0.30.00.00 — Material de Consumo
Fonte de Recursos: 14
DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO
6.1. Poderão participar deste processo de aquisição interessados cujo ramo de
atividade seja compatível com os objetos desta compra.
6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da empresa
detentora da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado à existência de
sanção que impeça a participação, mediante:
6.3. Não será aceita documentação vencida e nem protocolos, salvo os protocolos de
pedido de revalidação dos documentos constantes da documentação técnica;
6.4. As documentações deverão estar legíveis e identificadas, com as informações
realçadas, sombreadas (principalmente as publicadas no diário oficial) e separadas
respeitando, necessariamente, a ordem da relação abaixo;
6.5. Não será necessária a apresentação da documentação por meio físico.
6.1.1. A empresa deverá apresentar os seguintes documentos:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede;
Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante Certidão Negativa de
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU),

1
1
inclusive os créditós tributários relativos àã contribuições sociais, com base na
Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, am
domicílio ou sede do licitante.
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS
por meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido
pela Caixa Econômica Federal. .

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a empresa
que:
lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da aquisição;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Fraudar na execução da aquisição;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal; e .
Não mantiver à proposta.
A empresa que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
Advertência;
Multa moratória de 0,33% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 90 dias;
Multa compensatória de 5% sobre o valor total da aquisição, no caso de
inexecução total do objeto;
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
I) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo
de até dois anos;
m)impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no Cadastro de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos;
n) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida. sempre que a empresa ressarcir o Ministério pelos prejuízos
causados;
8.2. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de
1993, a empresa que:
Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da aquisição;
Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
8.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à empresa,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente
a Lei n° 9.784, de 1999.

8.4. A autoridade Competente, na aplicação das sanções, levará em considera
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
causado à Administração, observado o principio da proporcionalidade.
8.5. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas na Imprensa Oficial do
Municipio.
9. DO FORO
9.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Cidade de
Nazare- Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo
nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal.

Aratuipe, Bahia, • 14 de maio de 2020

elmo Berna' Lago Ferreira ilva
Sec tário

Aprovo este Termo com base na Lei n
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e
demais legislação aplicável
Aratu ipe, Bahia, 14 de maio de 2020
Antônio Miranda da Silva Júnior
Prefeito
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DECRETO MUNICIPAL N° 09, DE 27 DE MARÇO DE 2020
Declara situação de emergência nas áreas do
Município de Aratuipe afetadas por Doença
infecciosa virai (1.5.1.1.0.), conforme IN/MI
02/2016, determina requisição administrativa de
bens e serviços e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ARATUIPE,, localizado no Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 66, inciso VI e art. I, alínea "d" e "i" da Lei
Orgânica Municipal e pelo Inciso VI do artigo 8° da Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de
2012,
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPIO, pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo corona virus (COVID-19);
Considerando a Portaria n° 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavirus (2019-nCoV);
Considerando as disposições do Decreto Legislativo n° 06, de 2020 aprovado pela
Câmara e Senado que reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública, nos
termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n°
93, de 18 de março de 2020;
Considerando a dificuldade de aquisição junto a fornecedores de equipamentos de
proteção individual - EP1s, quais sejam, máscaras cirúrgicas, máscaras de proteção, luvas
de procedimento, aventais hospitalares e óculos de proteção, e, einda, antissêpticos para
higienização, tendo como objetivo o enfrentamento da pandemia do coronavirus;
Considerada a recomendação determinada pelos órgãos sanitários para o mais
efetivo isolamento social e que, ante a crise social e econômica decorrente, torna-se
necessário o auxilio e a manutenção das necessidades de pessoas em situação de
vulnerabilidade na forma prevista pela Lei Municipal n° 350, de 29 de maio de 2009 e pela
Lei Municipal n°582, de 18 de setembro de 2018;
Considerado o disposto na Instrução Normativa n° 001/12 - MI estabelece
procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de
calamidade pública pelos Municipios, Estados e pelo Distrito Federal, e para o
reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes federativos;
Considerado o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC,
relatando que a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de situação de
emergência em razão de desastre natural de natureza biológica decorrente de epidemia
classificada como por Doença infecciosa virai (1.5.1.1.0.), conforme IN/MI 02/2016;
Considerando o Decreto Estadual n°19.549, de 18 de março de 2010, que declarou
situação de emergência em todo o território baiano em virtude do desastre classificado e
codificado como ,Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1,1.0, conforme Instrução
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Normativa do Ministério da Integração Nacional n° 02, da 20 de dezembro de 2016, para
fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19;
Considerando o teor da Portaria n°454, de 20 de março de 2020 do Ministério da
Saúde que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do
coronavirus (covid-19);
Considerando o disposto no inciso XXV do art. 5° da Constituição Federal, no inciso
XIII do art. 15 da Lei Federal n°8.080, de 19 de setembro de 1990, e no inciso VII do art. 3°
da Lei Federal n°13.979, de 06 de fevereiro de 2020;,

DECRETA:
Art. 1°. Fica declarada situação de emergência em todo território do municipio de
Aratuipe conforme indicado no Formulário de Informações do Desastre — FIDE e demais
documentos, em virtude do desastre classificado e codificado como Doença infecciosa
viral (1.5.1.1.0.), conforme IN/MI n°02/2016.
Art. 2°. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a
orientação da Secretaria Municipal de Saúde e da Cpordenadoria Municipal de Defesa Civil
- COMDEC, nas ações de resposta à pandemia no território do Municipio de Aratuipe.
Art. 3° - Para fins do art. 1° deste Decreto, no âmbito do Poder Executivo Municipal,
consideram-se serviços públicos essenciais as atividades relacionadas a saúde, proteção e
defesa civil, guarda municipal, fiscalização e arrecadação.
Art. 4°. Autoriza-se a convocação de profissionais da área de saúde e assistência
social para reforçar as ações de resposta ao desastre, com o objetivo de facilitar as ações
de assistência à população afetada pelo desastre.
Art. 5°. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5° da
Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e sanitárias e os agentes
de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta á pandemia de CONVID19, em caso de risco iminente, a:
I — penetrar nás casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;
II — usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo. público, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano;
III — restringir o funcionamento de serviços e comercio visando a garantia das
medidas sanitárias e orientações de isolamento social;
§ 1°. Fica determinada a requisição administrativa instalações de equipamentos de
saúde, equipamentos de proteção individual - EP1s, quais sejam, máscaras cirúrgicas,
máscaras de proteção, luvas de procedimento, aventais hospitalares e óculos de proteção,
e, ainda, antissépticos para higienização, tendo como objetivo o enfrentamento da
pandemia do coronavirus, autorizando-se o recolhimento nas sedes ou locais de
armazenamento dos fabricantes, distribuidores, varejistas e estabelecimentos de saúde.
§ 2°. A requisição vigerá enquanto perdurar os efeitos da situação de emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus.
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§ 3°. Implementada a requisição administretiva, a Seciataria daSaúde do Município
realizará inventário e avaliação de todos os bens, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis,
contados da apropriação destes.
§ 4°. A indenização devida pelo Município de Aratuipe, em decorrência desta
requisição, será quantificada e quitada, na forma do inciso XXV do art. 5° da Constituição
Federal e do inciso VII do art. 3° da Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
§ 5°. Fica autorizada a contratação emergencial de insumos, serviços e equipamentos
I
necessários à contençaa da pandemia e auxilio as pessoas em situação de vulnerabilidade
social e em decorrência de limitação de atividades econômicas orientadas pelas autoridades
sanitárias, na forma da ilegislação em vigor, notadamente o art. 24, inciso IV da Lei n°
8.666/93 e do Art. 4°. da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Art. 6°. Com base 'no art. 4° da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e do
Inciso IV do artigo 24 da Lei n° 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), em não .sendo possível ou viável a licitação
conforme for o caso, ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens
necessários às atividades de resposta ao desastre, inclusive alimentos e materiais de
higiene pessoal para pessoas e famílias atingidas pelas medidas de isolamento social, de
prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos
desastres ou com medidas de prevenção e combate à pandemia, desde que possam ser
concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados
a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.
Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos
enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo coronavirus, previsto na
Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Aratuipe, 27 de março de 2020

ANTÔNIO MIRANDA SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal
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DECRETO N°06, DE 18 DE MARCO DE 2020

"Dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção e
controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do
município de Aratulpe."

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUIPE, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem
a Lei Orgânica do Município, bem assim tendo em vista o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, na Portaria n° 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM n° 356, de
11 de março de 2020;

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de Janeiro de 2020, declarou
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavirus (COVID-19);

Considerando a publicação, em 04 de fevereiro de 2020, da Portaria n° 188/GM/MS, que declarou
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavirus (2019-nCoV);

Considerando as disposições do Plano Estadual de Contingências para Enfrentamento do Novo
Coronavirus - 2019-n CoV1;

Considerando o alerta emitido pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia (CREMES) quanto a
necessidade de preparação dos serviços para possível recepção de número alto de pacientes com
insuficiência respiratória aguda grave decorrente do novo coronavirus (COVID-19), bem como quanto a
eminente tensão e sobrecarga das unidades de saúde para atendimento dos casos suspeitos, com
prejuízos da disponibilidade de leitos de Medicina Critica, equipamentos, materiais de proteção individual
(EPIs), fármacos específicos e outros insumos.

Considerando ainda a necessidade de esclarecimento para as equipes de saúde quanto aos fluxos de
atendimento para identificação precoce, diagnóstico, proteção, tratamento e demais orientações de
notificação e vigilância para casos suspeitos e confirmados de COVID-19;

Considerando as odentaCões emanadas da União dos Municípios da Bahia (UPB) aos 17/03/2020;
Ihttps://portalarquivos2.saude.povtqimapesbdf/2020/fevereiro/13/PLANO-DE-CONTINGENCIA-novo-coronavirus-BAHIA-EM-REVIS -0.pdf
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DECRETA:
Art. 1° Os órgãos da Administração Pública Municipal deverão adotar as medidas para prevenção e
controle da transmissão da Infecção Humana pelo novo coronavírus SARS CoV2 (novo coronavirus),
previstas neste Decreto e, ainda, intensificar campanhas de conscientização quanto às medidas de
higiene necessárias para conter a disseminação do novo virus(COVID-19).

Art. 2° Fica suspensa pelo prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja
mudança no cenário epidemiologico que justifique tal medida, com possibilidade de revisão a qualquer
tempo, a realização de eventos coletivos para público igual mi superior a 50 (cinquenta) pessoas,
realizados por órgãos txr entidades da Administração Pública Direta, privados, com ou sem fins lucrativos.

§ 1°. Ficam canceladas as autorizações já expedidas para eventos programados para ocorrerem no
período disciplinado neste Decreto.

§ 2°. Fica vedado, no âmbito do Município de Aratuipe, o licenciamento de eventos, pelos órgãos
municipais, quando em desconformidade com as disposições deste Decreto.

§ 3° Fica determinada a paralisação de todos os processos administrativos que tenham por objeto a
obtenção de licença provisória para realização de eventos públicos ou privados no período em que durar
as medidas determinadas por este Decreto.

§ 4°. Caso seja reputado necessário e urgente a realização de evento para orientação sanitária, inclusive
destinado a comunidade médica e de profissionais de saúde, serão adotadas as medidas e protocolos
operacionais de prevenção, devendo a Secretaria Municipal de Saúde inspecionar o ambiente de modo a
minorar os riscos a participantes.

§ 5°. Deverá ser avaliada a substituição de eventos de que tratam o § 4° deste artigo, por vídeos com
orientações à comunidade acadêmica e dos profissionais de saúde da rede pública e privada.

Art. 3° - Para os eventos e atividades que envolvam aglomerações de pessoas em número igual ou
superior a 50 (cinquenta) pessoas, mesmo que não necessitem de licenciamento dos órgãos públicos
municipais, fica determinado o cancelamento, adiamento ou suspensão, diante do cenário epidemiológico
atual.
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§ 1°. A determinação prevista no caput também é aplicável a atividades e eventos cientifico, educacional,
esportivos, academias, religiosos, politicos ou cultural, tais como: vaquejadas, cavalgadas, feiras, shows,
circos, romarias, festa de padroeiro, passeatas e afins, dentre outros;

§ 2°. As organizações religiosas deverão ser recomendadas a suspender as atividades de cunho religioso
com reunião de pessoas em número superior a 50 (cinquenta) pessoas, devendo em reuniões de menor
número de pessoas adotar e comprovar o cumprimento dos protocolos sanitários de prevenção e controle
da transmissão.
§ 30. Em casos de velórios, deverá ser observado o limite máximo de 50 (cinquenta) pessoas por recinto
reservados a cerimônias fúnebres.

Art. 4° Ficam suspensas, no âmbito do Município de Aratuipe, as atividades educacionais da Rede
Municipal de Ensino, bem como da Rede Privada, que dependa de autorização de funcionamento pelo
Município, em todos os cursos, escolas, universidades e faculdades, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a
partir de 19/03/2020, podendo este prazo ser modificado para mais ou menos, a depender da transmissão
da Infecção Humana pelo novo corona virus (COVID-19) em âmbito local e regional.

§ 1° A suspensão das atividades educacionais referidas no caput, no âmbito da rede pública municipal,
será reprogramada e comunicada à comunidade escolar por ato próprio da Secretaria de Educação.

§ 2° A suspensão determinada no caput inclui o serviço de transporte de escolares, o qual ficará suspenso
pelo período de vigência deste Decreto.

Art. 5°. Ficam suspensos os atendimentos externos nas repartições públicas municipais pelo prazo de 15
(quinze) dias, a partir de 19/03/2020, podendo este prazo ser modificado para mais ou menos, a depender
da noticias oficiais sobre a evolução de mortes e transmissão da Infecção Humana pelo novo corona vírus
(COVID-19), em âmbito local e regional.

§ 1°. Os servidores 'deverão exercer suas atividades internamente ou conforme ajuste com a chefia
imediata, nas suas reSidências.

§ 2°. As solicitações deverão ser encaminhadas para o e-mail aratuipeprefeituraqtnail.com e
confirmadas através do telefone 075 3647-2143 e seguintes WhatsApp:
I - 075 98889-1311 — LAZARO FONSECA LAGO — DIRETOR DE TRIBUTOS;
II — 071 98801-7527 — MILENE BARRETO- DIRETORA DE RECUROS HUMANOS;
III - 075 98175-0303 — ROSALINA SANTOS JESUS DE OLIVEIRA- SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL;
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IV —071 98788-5980 - ANSELMO BERNARDO LAGO FERREIRA SILVA - SECRETÁRIO DE SAÚDE;
V - 071 98180-7676 - ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA- SECRETÁRIA DE ADMINITRAÇÃO;

§ 3°. Com vistas a evitar aglomerações de pessoas e facilitar o contágio do CONVID-19 e de outras
doenças infectocontagiosa, sobretudo as de natureza respiratórias, as Unidades de Saúde funcionarão em
regime de plantão, devendo os atendimentos médicos, de enfermagem, de fisioterapia, de psicologia e
assistência social nas Unidades de Saúde do Municipio serem marcados com antecedência conforme
critérios da unidade.
§ 40. Os casos de urgência e emergência terão atendimento livre, mas as equipes deverão seguir com
rigor os protocolos sanitários e clínicos, devendo estar protegidas com os equipamentos de proteção
individuais necessários.

Art. 6° - Recomenda-se que a população do município de Aratuipe em recente e/ou atual retorno de
viagens internacionais e/ou nacionais, em especial atenção para aquelas localidades com transmissão
sustentada do vírus, o cumprimento das seguintes medidas:
Para as pessoas sem sintomas respiratórios, permanecer em isolamento domiciliar
(autoisolamento) por 07 dias
Para pessoas com sintomas respiratórios leves, ligar para Vigilância Epidemiológica Municipal
a fim de ser orientado sobre providências mais específicas através dos telefones (75) 98860-4656/
753647-2270 ou e-mail aratuipe.viep@gmall.com.
No surgimento de febre, associada a sintomas respiratórios intensos, a exemplo de tosse e
dificuldade de respirar, buscar atendimento em unidades de urgência e emergência;
Parágrafo único — Nas hipóteses previstas no inciso I e II deste artigo, a medida de isolamento se
estende para os contatos domiciliares e será suspensa com o descarte laboratorial do caso ou ao término
dos 14 (catorze) dias de isolamento.

Art. 7° - Os órgãos da Administração Pública e os estabelecimentos privados deverão determinar o
aumento da freqüência de limpeza dos banheiros, corrimãos, portas, maçanetas e móveis dos ambientes
comuns, além de providenciar a disponibifização de álcool em gel nas áreas de circulação.
§1°. Aos bares e restaurantes recomenda-se o fechamento, porém se decidirem por funcionar deverão
observar, sempre que possível, na organização de suas mesas, a distância minima de 2 (dois) metros
entre elas, bem como adotar os protocolos sanitários de prevenção_ e controle de transmissão, os quais
deverão ser fiscalizados pela Vigilância Sanitária.
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§2°. Fica determinada a proibição de aglomeração em bares e restaurantes de mais de 50 (cinquenta)
pessoas, devendo a policia militar ser acionada em face de descumprimento da Lei Federal n° 13.979, de
6 de fevereiro de 2020 pelo estabelecimento comercial.

Art. 8°.0s profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde, no âmbito do Município de
Aratuipe, da Rede Pública e Privada, credenciada ou conveniada, ficam notificados a cumprir as
recomendações e os protocolos do Manejo Clinico e Tratamento do Novo Coronavirus (2019-nCoV),
elaborado pelo Ministério da Saúde e adotados pela Secretaria Municipal de Saúde.

§1°. Os servidores que forem doentes crônicos ou em tratamento de câncer, ficam liberados do serviço,
devendo ser abonadas as faltas.

§ 2°. No caso dos profissionais de saúde, determina-se a suspensão de férias e licenças-prêmio ante a
possibilidade de convodação pelo Sistema Único de Saúde para darem apoio total às medidas impostas;

Art. 9°. Os casos suspeitos no Município deverão ser encaminhados a laboratórios e estes deverão
informar imediatamente à Vigilância Epidemiológica Municipal quaisquer casos de CCVID 19 que
porventura tenham conhecimento através do e-mail smsaratuipe@qmail.com ou através do telefone (75)
3647-2270.

Art. 10. Fica reconhecida a hipótese de dispensa de licitação da para a aquisição emergencial de
medicamentos, insumos para usuários do Sistema Único de Saúde e equipamentos de proteção individual
necessários para servidores públicos municipais diretamente envolvidos na promoção das medidas de
prevenção e controle da transmissão do SARS CoV2 (novo coronavirus), considerado o disposto no art. 4°
da Lei Federal n°13.979, de 6 de fevereiro de 2020 combinado com o Art. 24, inciso IV da Lei n°8.666/93.

§ 1°. A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2°. Todas as contratações ou aquisições realizadas com base na Lei Federal n° 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020 e neste Decreto, que envolvam recursos decorrentes de transferências voluntárias,
serão obrigatoriamente por dispensa eletrõnica, com base no Decreto Federal n° 10.024/2019.
§ 3°. Excepcionalmente e apenas nos casos de aquisições realizadas com recursos próprios do Fundo
Municipal de Saúde ou recursos ordinários do Tesouro Municipal, poderão ser adotadas as formalidades
dos art. 24 e 26, parágrafo único da Lei n°8.666/93.
§ 4°. As contratações realizadas serão informadas em sitio oficial especifico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3° do art. 8° da
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Lei n°12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número do CNPJ, o prazo contratual,
o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
§ 5°. Caberá a Secretaria Municipal de Saúde monitorar e garantir estoque estratégico de medicamentos,
insumos e equipamentos de proteção individual para os componentes da rede sob gestão municipal.

Art. 11. Para atendimento a idosos, crianças e à população assistida pelas Unidades Básicas de Saúde
diagnosticadas com comorbidades que as insira em grupo de pessoas vulneráveis, considerada a situação
de emergência em saúde poderão ser contratados médicos e outros profissionais de saúde por tempo
determinado para atender á necessidade temporária de excepcional interesse público por prazo
determinado para conter a disseminação da Infecção Humana pelo novo coronavirus (COVID-19) ou para
atuar diretamente no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde, conforme dispõe a Lei
Municipal n°845, de 02 de janeiro de 2007 e, por analogia, a Medida Provisória n°922, de 28 de fevereiro
de 2020, que modifica a Lei Federal n°8.745, de 09 de dezembro de 1993.

§ 1°. As unidades básicas e especializadas de saúde da rede públice municipal deverão orientar usuários
idosos, crianças e pessoas diagnosticadas com comorbidades que as insira em grupo de pessoas
vulneráveis a Infecção Humana pelo novo coronavirus (COVID-19) a se deslocarem e permanecer em
locais de atendimento coletivo de pessoas em situações de urgência ou emergência médica.

§ 2°. Para idosos e pessoas diagnosticadas com comorbidades que as insira em grupo de pessoas
vulneráveis será priorizado o atendimento domiciliar dos profissionais médicos da atenção básica, na
hipótese de notificação local de caso suspeito ou confirmação de diagnóstico e pessoa atendida
regularmente por unidade de saúde pública municipal.

Art. 12.A Secretaria Municipal de Saúde deverá acompanhar e, caso necessário, intensificar campanhas
de conscientização quanto ás medidas de higiene necessárias para conter a disseminação da Infecção
Humana pelo novo coronavirus (COVID-19).

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aratuipe, 18 de março de 2020.

António Miranda da Silva Junior
Prefeito Municipal
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COTAÇÃO DE PREÇOS
Solicitamos do V.S . que nos seja informado Preços e demais condições para a possIvel aquisiçâo do(s) item(ns) abaixo
discriminado(s):
SI) N°. 88
SECRETARIA' SECRETARIA DE SAÚDE
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOBINAS DE SACOS E BISNAGAS PLÁSTICAS
PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIIDOS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS MUNICIPES QUE COMPÕEM OS GRUPOS DE RISCO, CONFORME
CLASSIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
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compras aratuipe <comprasar

.com>

compras aratuipe <comprasaratuipe@gmail.com>
Para: Potencia <potenciafsa@gmail.com>
Bom dia!
Solicitamos cotação conforme formulário em anexo.

Setor de Compras
Prefeitura Municipal de Aratuipe-BA
(75) 3647-2110

COTAÇÃO-MATERIALLKIT HIGIENE.pdf
16K

POTÊNCIA DISTRIBUIDORA <potenciafsa@gmail.com>
Para: compras aratuipe <comprasaratuipe@gmail.com>
Boa tarde!
Segue anexo a cotação solicitada.

0 Livre de virus. wwiw.avast.com.
i
[Texto das mensagens anteriores °Guno]

Atenciosamente,

Potência Distribuidora Ltda.
CNPJ 29.687.668/0001-30
Rua Vasco da Gama, n°. 530, Galpão A.
Feira de Santana - Bahia.
Tel.: (75) 3614-4127
ph--

COTAÇÃO ARATUIPE pdf
289K

14 de maio de 2020 14:34
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
29.687.668/0001-30
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL
1

DATA DE ABE URA
15/02/2018

NOME EMPRESARIAL
POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
POTENCIA DISTRIBUIDORA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada
*)
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados (Dispensada *)
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de
fracionamento e acondicionamento associada
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens (Dispensada *)
47.72-5-00 - Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO
R PEDRO ALVARES CABRAL
CEP
44.022-072

I
BAIRRO/DISTRITO
CRUZEIRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ROSANGELA_FSA@HOTMAIL.COM

NÚMERO

COMPLEMENTO

190

********

MUNICÍPIO
FEIRA DE SANTANA

UF
BA

TELEFONE
(75) 9183-0586/ (75) 9972-3569

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/02/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
~h.**

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Int******

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto ás atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 14/05/2020 às 14:49:15 (data e hora de Brasília).
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Certidão Negativa de Débitos
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PREFEITURA MUNICIPAL RE

FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS 'MUNICIPAIS
Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar n°003, de 22 de
Dezembro 2000— Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N /

2020 / 41580

CONTRIBUINTE:

POTENCIA DISTRIBUIDORA LIDA

ENDEREÇO:

RUA VASCO DA GAMA, 530 - CRUZEIRO

CNPJ/CPF:

29.687.668/0001-30

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

67.451-6

INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:

162.054-1

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:

46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de
perfumaria
, 20/03/2020
19/05/2020

Fica ressalvado o .direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de
responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta
Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.
A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido
efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista
nos Incisos dela IX, do Artigo 149, da Lei Federal n°. 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.
0
Conforme o Art. 215, § 3 , do Código Tributário Municipal - Lei Complementar de n°. 003, 22 de dezembro 2000, as
certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que
venham a ser apurados pela autoridade administrativa.
A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo
endereço eletrônico: http:h'www.sefaafeiradesantana.ba.gov.brIcerlidao.
Esta CERTIDÃO abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e
rdfere-se apenas aos TRIBUTOS MUNICIPAIS. É válida pelo prazo de 60 DIAS, contado a partir da data da sua
emissão.

Código de verificação de autenticidade:

.

1bee358bffabf32a2ddcb4000e77d6e2
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

. .
wvm.sefaz.feiradesantaná.ba.Oibd?Og=servicosonline&Certidao-de.clebitos=1#

NI G mail

Licitação Aratuipe <aratuipelicita

ilcom>

Solicitação Certidão Municipal
3 mensagens
Licitação Aratuipe <aratuipelicita@gmail.com>
Para: potenciafsa@gmail.com

14

Solicitamos a Certidão Municipal da empresa Potência Distribuidora LTDA, CNPJ: 29.687.668/0001-30, para
composição de processo para fornecimento de bisnagas plásticas com tampa.
Potencia <potenciafsa@gmail.com>
Responder a: Potencia <potenciafsa@gmail.com>
Para: Licitação Aratuipe <aratuipelicita@gmail.com>

14 de maio de 2020 15:52

Boa tarde, segue as certidões.
At.te, Márcia.
Potência Distribuidora Ltda
CNPJ. 29.687.668/0001-30
Te/: (75) 3225-6530

[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos
TRABALISTA 26.07.20ipdf
85K
m FGTS 03-07.pdf
si
79K
estadual 13-4-2020.pdf
90K
CERTIDÃO MUNICIPAL venc. 19-05-20.pdf
125K
CERTIDÃO federal potencla 27-07-20.pdf
60K

Licitação Aratuipe <aratuipelicita@gmail.com>
Para: Potencia <potenciafsa@gmail.com>
Recebido.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

14 de maio de 2020 15:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE

FEIRA DE SANTANA

Certidão autêntica!

Código: N / 2020 / 41580

1

Inscrição Municipal: 67.451-6
Nome da Empresa: POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.687.668/0001-30
Atividade Econômica Principal: 46.64-6-00 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
Código de verificação de autenticidade: 1 bee358bffabf32a2ddcb4000e77d6e2

PREFEITURA MUNICIPAL DE

FEIRA DE SANTANA

Imprimir

Secretaria Municipal da Fazenda
Feira de Santana - BA
Endereço: Rua Barão de Cotegipe, 764 - Centro / CEP:44001550
Telefone: (75) 3623-8429
Copyright © 2013 / Todos os direitos reservados.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.687.668/0001-30
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:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida griatuitamente com base na Portada Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:13:39 do dia 26/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2020.
Código de controle da certidão: DO7D.B639.E66F.25EE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 13/0

SECRETARIA DA FAZENDA

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

Certidão N°: 20201069407

RAZÃO SOCIAL

POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL ,

29.687.668/0001-30

146.591.662

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, 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 débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/04/2020, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.hr

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Sedrotaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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PODER jUDIC IÁRIO
JUS T 1 CA DO rlEARALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.687.668/0001-30
Certidão n°: 10876433/2020
Expedição: 14/05/2020, às 15:29:37
Validade: 09/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) nó CNPJ sob o n° 29.687.668/0001-30, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n°. 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à 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 à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos 'determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Diry id.:is e suge.si..2.e.,:ad 1.

j'i

Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão
Social:
Endereço:

29.687.668/0001-30
POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA
R VASCO DA GAMA 530 / CRUZEIRO / FEIRA DE SANTANA / BA /
44022-012

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 Servico - 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:06/03/2020 a 03/07/2020
Certificação Número: 2020030605073652647768

Informação obtida em 14/05/2020 15:33:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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MO USE INFORMA TICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS
A/C SARA
wnbt - •• ttstDescrição /TONER COMPATÍVEIS
Item AÇ4rø
t
01
BISNAGAS PLÁSTICAS COM TAMPA, 60 ML
02
BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA, 15 KG

: 2.is

.

i..-

le.Maita:w . Qtd
P.A
1.000
B.FLOR—
20

, UND m P.unt";
UND
3,00
RL 54,00

PRAZO DE VALIDADE: 20 DIAS
PRAZO ENTREGA: ÚNICA EM ATÉ 10 DAIS
COND. PAGT2 20 DIAS
FRETE: CIF

BERNADINO MORAYS - VENDAS

Salvador, 14 de Maio de 2020.

AME COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-EPP
AV. VALE DAS PEDRINHAS -431 - NORDESTE CEP:41.905-615
CNPJ:07.805.424/0001-72 INSC.68.126.876
TEL:71-3248-7835

amecomercia12@gmafficom
1

Totiji
3.000,00
1.080,00
4.080,00

rsol Gmail
COTAÇÃO
2 mensagens
compras aratulpe <comprasaratuipe@gmail.com>
Para: AME COMERCIAL camecomercia12@grnaiLcom>

compras aratuipe <

ipe@gmail.com>

—Cof—

0011S4
r=r2
c
20 09:57

Bom (lia!

Solicitamos cotação conforme formulário erOanexo.

Setor de Compras
Prefeitura Municipal de Aratuipe-BA
(75) 3647-2110

••1 COTAÇÃO-MATERIAL-KIT HIGIENE.pdf
16K

AME COMERCIAL camecomercia12@gmail.com>
Para: compras aratuipe <comprasaratupe@gmail.com >

14 de maio de 2020 14:22

BOA TARDE

nwEENIANEw
Diretoria
Ame Comercial de Materiais de Escritório LTDA
71- 33478921/324876350
amecomercia12@gmail,com
Avenida Vale das Pedrinhas, 431. Salvador/BA. CEP:41905615

Atenção. Sela mensagem pede conter inlemraçdo coefcleeclnl eu privilegiada, senda seu sigilo protegida par lei, Se você nas lor a dêatinaldtio cv a pessoa aaiorizadn a receber es la meanegem. não pade usar, copiar ou divulgar
ao iniermnçtev nela ascii das ou saciar eealquer upas baseada een San inlarrsraçden. Se você recebeu essa mensagem poe engano, por taver. avise media lactente ao remetente, respondendo es-mali e era seçuida apague -a.
AgrademisesAicssixime,
rink COTAÇÃO 14 05.pdf
71K

ir-A
rri

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
,
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIOIC

NUMERO DE INSCRIÇÃO
07.805.424/0001-72
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

#

001 1 55

D A DE ABERTURA
26 1/2006

NOME EMPRESARIAL
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MOUSE INFORMATICA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.614-03 - Comércio vare ista de artigos de papelaria
47.81-4-00 -Comércio vare ista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 -Comércio vare'ista de calçados
47.89-0-07 -Comércio vare ista de equipamentos para escritório
47.614-01 -Comércio vare ista de livros
47.44-0-05 -Comércio vare ista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.72-5-00 - Comércio vare ista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.54-7-03 -Comércio vare'ista de artigos de iluminação
47.42-3-00 -Comércio vare ista de material elétrico
47.53-9-00 -Comércio vare ista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video
47.63-6-02 -Comércio vare ista de artigos esportivos
47.44-0-01 -Comércio vare ista de ferragens e ferramentas
47.55-5-01 -Comércio vare ista de tecidos
47.55-5-02 -Comercio vare ista de artigos de armarinho
47.63-6-01 - Comércio vare ista de brinquedos e artigos recreativos
47.54-7-01 -Comércio vare ista de móveis
47.44.0-99 - Comércio vare ista de materiais de construção em geral
47.52-1-00 - Comércio vare ista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.89-0-08 - Comércio vare ista de artigos fotográficos e para filmagem
47.29-6.99 - Comércio vare ista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormen e
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO
AV VALE DAS PEDRINHAS

NÚMERO
431

CEP
41.905-615

MUNICÍPIO
SALVADOR

BAIRRO/DISTRITO
NORDESTE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
AMECOMERCIAL2@GMAIL.COM

COMPLEMENTO
********
UF
BA

TELEFONE
(71) 3248-7835

ENTE FEDERAT/1/0 RESPONSÁVEL (EFR)
..km
SITUAÇÃO CADASTRAI
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/01/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 14/05/2020 às 14:50:25 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

,
,
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

00!

I
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.805.424/0001-72
MATRIZ

COMPROVANTE
DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
.
CADASTRAL

DATA DE ABERTUR
26/01/2006

NOME EMPRESARIAL
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO
AV VALE DAS PEDRINHAS

NÚMERO
431

CEP
41.905-615

MUNICÍPIO
SALVADOR

BAIRRO/DISTRITO
NORDESTE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
AMECOMERCIAL2@GMAIL.COM

COMPLEMENTO
...fl.*.

UF
BA

TELEFONE
(71) 3248-7835

I
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL .
26/01/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1,863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 14/05/2020 às 14:50:25 (data e hora de Brasília).
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa
Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa
Inscrição Municipal: 268461/001-34
CNPJ: 07805424/0001-72
Contribuinte: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP
Endereço:

Avenida Vale das Pedrinhas, N°43! , NORDES1:E.

Número da Certidão: 6.633.968
Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, resalvando o direito da
Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/06.

Exercício Localização Tributo Tipo de Documento
2019

SEFAZ

TFF

Total Total Total Total
Cotas Cotas Cotas Cotas
Documento Situação
a Vencer Atraso Residuo
Exigibilidade Suspensa
1
O
1
1

Situação de Autos e Notificações
Tipo

Numero do DOC Programação Situação

Emissão autorizada à: 13:02:10 horas do dia 30/04/2020
Válida até dia 30/05/2020
Código de controle da certidão: 2C4FFD1AB210FCD3F5ED90E0336ACO9C
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br),
através do código de controle da certidão acima

ki Gmail

Licitação Aratuipe <arat

Solicitação de Certidão Municipal
2 mensagens
Licitação Aratuipe <aratuipelicita@gmail.com>
Para: AME COMERCIAL <amecomercia12@gmail.com>

14 de

015:53

Solicitamos a Certidão Municipal da empresa Ame Comercial de Materiais de Escritório LTDA-EPP, para
composição de processo para aquisição de bobina de saco plástico picotada.

AME COMERCIAL <amecomercia12@gmail.com>
Para: Licitação Aratuipe <aratuipelicita@gmail.com>

14 de maio de 2020 16:43

BOA TARDE

SEGUE EM ANEXO'
Em qui., 14 de mai. de 2020 às 15:53, Licitação Aratuipe <aratuipelicita@gmail.com> escreveu:
Solicitamos a Certidão Mánicipal da empresa Ame 'Comercial de Materiais de Escritório LTDA-EPP, para
composição de processo piara aquisição de bobina de saco plástico picotada.

Diretoria
Ame Comercial de Materiais de Escritório LTDA
71- 33478921/32487830
amecomercia12@gmail.com
Avenida Vale das Pedrinha& 431. Salvador/BA. CEP:4 905615

Atenção: Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei, Se vocé não foro destinatário ou a
pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apaguea. Agradecemos sua cooperação.

5 anexos
in 0001 CERTIDÃO 01 FGTS 19 07 2020.pdf
76K
.2 0001 CERTIDÃO 02 CNDT 06 11 2020.pdf
85K
ti 0001 CERTIDÃO 05 MUNICIPAL 30 05 2020.pdf
297K
dn 0001 CERTIDÃO 03 ESTADUAL 11 07 Default.aspx.pdf
95K
'

0 CERTIDÃO 04 FEDERAL 15 06 2020.pdf
001
72K

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ : 07.805.424/0001-72
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do 'sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
Oonstam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 •da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme dispossio !nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação destaicertidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:22 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2020.
Código de controle da certidão: FA4D.CB48.7848.EE01
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 14/05/

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 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20201410431
RAZÃO SOCIAL
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCR TORIO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

068.126.876

07.805.424/0001-72

Fica certificado que constam, até 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
presente certidão Positiva o efeito de Negativa:
Processe(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS
151936.0020/18-4 - la test/DILIGENCIA
Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na
Dívida 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 14/05/2020, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.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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RelCertidaoEspecialipt

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 07.805.424/0001-72
Certidão n°: 10876524/2020
Expedição: 14/05/2020, às 15:30:13
Validade: 09/11/2020 - 180 (cento e • oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.805.424/0001-72, NÃO CONSTA
do BWICO Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta •certidão condiciona-se à 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 à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvid a s e uqe

Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscriçáo:
Razão
Social:
Endereço:

07.805.424/0001-72
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA ME
AV VALE DAS PEDRINHAS 431 / NORDESTE / SALVADOR / BA /
41905-615

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 Servico - 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:22/03/2020 a 19/07/2020
Certificação Número: 2020032201591700694235

Informação obtida em 14/05/2020 15:34:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa•

www.caixa.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RUA DR.J0,40 MARTINS 01 - CENTRO- -/ESTADO DA BAHIA. Cep 44490000
CNPJ: 13796073000183
COTAÇÃO DE PREÇOS

Co PZ
51 ttertivib) duav

Solicitamos de V.S . que nos seja informado preços e demais condições para a possível aquisição d
discriminado(s):

0011

G3

SD N°. 88
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOBINAS DE SACOS E BISNAGAS PLÁSTICAS
PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUlIDOS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES QUE COMPÕEM OS GRUPOS DE RISCO, CONFORME
CLASSIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
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p cw-pettP
CNPJ/CPF: //./. 94 0 4;.z.4(fr-co,/- g (

il id.

CONTATO:

VALIDADE DA PROPOSTA: /9 "2„,-.4-1

)

. .- .

-

2 ,,, ,tn;;;',i .,...,

PRAZO PARA ENTREGA:

,, . _

,... ..„

PREÇOS E CONDIÇÕES .OFERECIDAS pELA PROPONENTE

,ITEM' ,Off:I,OlGO' .DESÇRIÇÃO DETALHADA.

1

, r- -

.-r

.

• • . UND,Y , CITS,

1

13230

BISNAGAS PLÁSTICAS COM TAMPA, 60 MI

UN

1.0-00,00

2

13229

BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA, 15 KG

RL

20,00

-"' .VALOR U
.NIT.

'' 'VALOR TOTAL
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3, Yt OKc

g;

5 .. 9....0

p9i. o) o..

7/

Valor Total da Proposta

fC)

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto desta .cotação de preços, sendo de nossa
exclusiva responsabilidade todas as despesas, como transporte, alimentação, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e
outras não especificadas e que estamos cientes de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nesta avaliação.
CPF/CNPJ

Nome completo do proponente
WO .
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WICONitROO VARIRSTA E A1AC.CrrA131)A • ME
Rua Moreira Coelho, 127 . Sala 14- Centro
Cep.i 45.300-000 Amargosa - BA
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14.• • ,.524/000141
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de 1 "

Gmail

compras aratuipe <comprasaratuipe@gmail.com >

COTAÇÃO
2 mensagens
compras aratuipe <comprasaratuipe@gmail.com >
Para: WB Comercio <wbcomercio2014@outlook.com >

14 de maio de 20 O 10:01

Bom dia!
Solicitamos cotação conforme formulário em anexo.

Setor de Compras
Prefeitura Municipal de Aratuipe-BA
(75) 3647-2110
84, COTAÇAO-MATERIAL-KIT HIGIENE.pdf
16K

WB Comercio <wbcomercio2014@outlook.com >
Para: compras aratuipe <comprasaratuipe@gmail.com >

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO!

At.te,

COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA -ME
END: RUA MOREIRA COELH0,127, SALA 14
CENTRO, AMARGOSA-BAHIA

TEL.: (75) 3634-22411 CNPJ: 14.990.524/0001-81
De: compras aratuipe <comprasaratuipe@gmail.com >
Enviado: quinta-feira, 14 de maio de 2020 10:01
Para: WB Comercio <wbcomercio2014@outlook.com >
Assunto: COTAÇÃO
[Texto das mensagens anteriores oculto]

14 de maio de 2020 15:10

img20200514_15054530.pdf
458K
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
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RUA DR.JOÃO MARTINS 01 - CENTRO - 4E31;400 DA BAHIA. Cep 44490000
CNPJ: 13796073000183
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COTAÇÃO DE PREÇOS

Solicitamos de V.Sa. que nos seja informado preços e demais condições para a possível aquisição do(
discriminado(s):

item(ns) abaixo

SD N°. 88
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE
OBJE,TO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOBINAS DE SACOS E BISNAGAS PLÁSTICAS
PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIIDOS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES QUE COMPÕEM OS GRUPOS DE RISCO, CONFORME
CLASSIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
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INSCRIÇÃO ESTADUAL:
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UND.

QTDE. .

1

13230

BISNAGAS PLÁSTICAS COM TAMPA, 60 ML

UN

1.000,00

2

13229

BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA, 15 KG

RL

20,00

. .... .

VALDIR UNIT: :.

09 90

G icto

Valor Total da Proposta

•
VAL-ORTOTAL,

(9.°MICO
„..._). Q.G o too
24
jpn n--,
houl %J..)

Declaramos que no preço ofertado estão Inclusas todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto desta cotação de preços, sendo de nossa
exclusiva responsabilidade todas as despesas, como transporte, alimentação, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais. seguros e
outras-não especificadas e que estamos cientes de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nesta avaliação.
Nome completo do proponente

CPF/CNPJ
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M Gmail

compras aratui

@gmail.com>
Cas

COTAÇÃO
2 mensagens
compras aratuipe <comprasaratuipe@gmail.com>
Para: 1.s.rosadeamargosa amargosa" 1.s.rosadeamargosa@hotmail.com>

onliG7
14 de maio

2009:56

Bom dia!

Solicitamos cotação conforme formulário em anexo.

Setor de Compras
Prefeitura Municipal de Aratuipe-BA
(75) 3647-2110

;
.frpi,
COTAÇÃO-MATERIAL-KIT HIGIENE.pdf
16K

S ROSA E CIA AMARGOSA <j.s.rosadearnargosa@hotmail.corn>
Para: compras aratuipe <comprasaratuipe@gmail.com>

Atenciosamente,
baiana Moura/ Celta Rosa
75 Rosa de Amargosa'
75 3634 1559
75 9977 7594
75 8120 4798
75 8835 7618
De: compras aratuipe comprasaratuipé©gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 14 de maio de 2029 07:56
Para: j.s.rosadeamargosa amargosa cj.S.gosadeamargosa@hotmail.com>
Assunto: COTAÇÃO
Reslociarmensmensanterioresoculx4
ARATUIPE COTAÇÃO.pdf
552K

14 de maio de 2020 11:48
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
16.347.270/0001-03
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

P

DATA DE ABERTU
12/09/1988

...

1

NOME EMPRESARIAL
J S ROSA E CIA LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
J ROSA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.55-5-02 -Comercio vare ista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio vare ista de artigos de cama, mesa e banho
47.54-7-02 - Comércio vare ista de artigos de colchoaria
47.61-0-03 - Comércio vare ista de artigos de papelaria
47.81-4-00 - Comércio vare ista de artigos do vestuário e acessórios
47.63-6-02 -Comércio vare ista de artigos esportivos
47.89-0-08 -Comércio vare ista de artigos fotográficos e para filmagem
4733-3-00 - Comércio vare ista de artigos médicos e ortopédicos
47.63-6-01 - Comércio vare ista de brinquedos e artigos recreativos
47.82-2-01 - Comércio vare ista de calçados
47.72-5-00 -Comércio vare ista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.61-0-01 -Comércio vare ista de livros
47.59-8-99 - Comércio vare ista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-99 - Comércio vare ista de outros produtos não especificados anteriormente
47.89-0-05 -Comércio vare ista de produtos saneantes domissanitários
47.55-5-01 - Comércio vare ista de tecidos
47.53-9-00 - Comércio vare ista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e vídeo
47.52-1-00 - Comércio vare ista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.57-1-00 - Comércio vare ista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrónicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO
R DOUTOR BERTINO PASSOS

NUMERO
123

CEP
45.300-000

MUNICIPIO
AMARGOSA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

COMPLEMENTO
CASA
UF
BA

TELEFONE
(75) 3634-1122/ (75) 3634-1559

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/03/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
***nen*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 14105/2020 às 14:52:14 (data e hora de Brasília).
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO
16.347.270/0001-03
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DAA DE BER
ATURA
12/T09/1988

NOME EMPRESARIAL
J S ROSA E CIA LTDA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
LOGRADOURO
R DOUTOR BERTINO PASSOS

NUMERO
123

CEP
45.300-000

MUNICÍPIO
AMARGOSA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

COMPLEMENTO
CASA
UF
BA

TELEFONE
(75) 3634-11221(75) 3634-1559

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
n***

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/03/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 14/05/2020 às 14:52:14 (data e hora de Brasília).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

. ...-.,
..._......
i'DISPENSADE LICITAÇÃO .'
Objeto:

Mapa comparativo de preços
_.
''''

SUL\

Mimei:o:. '072-2020 ‘^` '

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOBINAS DE SACOS E SNAGAS PLÁSTI AS
PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE LIMPEZA A S EM DISTRIB • OS
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES QUE COMPÕEM OS CRU
O,
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

11,a,LOTE

ÜNIÇÇj

Item ......--‘Descrloão detalhada

Und.

BISNAGAS PLÁSTICAS COM TAMPA, 60 ML

UM

Quant.

Val6r link.

1000,00

JS ROSA E CM LTDA - EPP

2,9003

2.900.00

WB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME

3,4000

3.400,00

AME COMERCIAL DE MATERIAIS D ESCRITÓRIO LTDA - EPP

3.0000

3.000.00

2.S000

2.500,00:

63,0000

1,260,00

57,0000

1.140,00

r

bTÉ ,TADISTRIBUIDORAtTOA

2

Valor Total

BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA, 15 KG

RI

20,00

JS ROSA E CM LTDA- EPP
WB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME
E COMERCIACDE MATERIÃIStECRITÕRrnLTDA - EPP

1:0E0,150

POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA

96,0000

1.920,00

Totais por Fornecedor:

Total do fornecedor

Total ganhador

AME COMERCIAL DE MATERIAIS D ESCRITÓRIO LTDA - EPP

4.080,00

1.080,00

POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA

4.420,00

2.500,00

JS ROSA E CIA LTDA EPP

4.160,00

WB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME

4.540,00
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DISPENSA DE LICITAÇAO.
Objeto:

..

!Número

072-2020

G ‘
Oni 71

.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOBINAS DE SACOS E B NAGAS PLÁS AS
PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE LIMPEZA A SER
S
íIDOS
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES QUE COMPÕEM OS GRUPOS DE RISCO,
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

tLOTE UNICO
Item

iDeacrlotto detalhada

Und. Quant.

BISNAGAS PLÁSTICAS COM TAMPA, EA ML

UN

1000,00

RI

20.00

• Valor Total

L P TENDIA T
2

BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA, 15 KG
E CO ERC L DE Nt

5

CIT.RIO TDA PP

1.080.00

Total, por Fornecedor:

Total do fornecedor

Total ganhador

AME COMERCIAL DE MATERIAIS D ESCRITÓRIO LTDA EPP

1.080,00

1.080,00

POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA

2.500,00

2.500,00

Pagina: 1 1 1

Prefeitura Municipal de Aratuipe

Rua] Dr. João Martins, n° 01 - Centro, Aratuipe - Bahia
CNPJ N°. 13.796.073/0001-83
Te!): (75) 3647-2110

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 37212020
CONSULENTE: Prefj.ito Municipal de Aratuipe
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Aquisição. COVID-19
PARECER JURÍDICO
RELATÓRIO
O Perfeito Mánicipal de Aratuipe solicita parecer jurídico sobre a regularidade do Processo
Administrativo em epligrafe, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de
bombinhas e bisnagas plásticas para serem utilizados na confecção de kits de higiene de limpeza
a serem distribuídos pela Secretaria Municipal de Saúde aos munícipes que compõem os grupos
de risco, conforme çlassificaçâo do Ministério da Saúde, visando o enfrentamento ao COVID-19,
em face de Solicitação de Despesa encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde.
Há registro delque há existência de disponibilidade financeira para suportar as despesas com a
futura contratação, ao fim deste processo, de acordo com o que estabelece o art. 167 da Constituição
Federal e art. 15 da Lei de Licitações e contratos administrativos.
O valor estimado da contratação está previsto em R$ 3.580,00 (três mil e quinhentos e oitenta
reais), obtido junto a empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP CNPJ N.° 07.805.424/0001-72 (R$ 1.080,00) e POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ N°
29.687.668/0001-30 (R$ 2.500,00), que a apresentou o menor preço em cotações.
Consta nos prdsentes autos o Decreto Municipal n° 09, de 27 de março de 2020 que reconheceu a
situação de emergência em saúde no Município de Aratuipe.
Consta dos abtos ainda o Termo de Referência Simplificado e cotações obtidas junto a
fornecedores do ramo.
É o relatório.
RESPOSTA À CONSULTA
A licitação públ ca é um instrumento criado pelo ordenamento juridico para dar efetividade à norma
constitucional que garante a igualdade entre todos quantos desejem contratar com o Poder Público, a fim
de que sejam preservados os pdncipios em que se assenta a Administração Pública.
Da leitura do dispositivo constitucional conclui-se que essa regra poderá comportar exceções.
Essas exceções estão, calcadas exatamente na consecução do interesse público.
Ao se falar em situações em que o poder público poderá contratar sem prévia licitação, se está na
verdade falando de dispensa e de inexigibilidade de licitação. São os meios pelos quais a Lei n°. 8.666/93
autoriza a Administração a fugir do procedimento padrão.

Prefeitura Municipal de Aratuipe
Rua Dr. João Martins, n° 01 - Centro, Aratuipe - Bahia
CNPJ N°. 13.796.073/0001-83
(75) 3647-2110
A Lei n°. 8.666/93 trata das situações de dispensa de licitação no art. 17 e 24, ao pass
disciplina os casos de inexigibilidade de licitação no art. 25. A dispensa e inexigibilidade são situações
totalmente distintas, fundamentadas em razões autônomas.
Na dispensa há possibilidade de competição, o que tornaria o certame possível, porém a lei elege
valores que precisam ser alcançados ou os reputa tão importantes ou superiores ao procedimento formal,
de modo que autoriza o administrador a furtar-se de realizá-lo.
A inexigibilidade de licitação encontra fundamento em situações onde não é possível realizar-se a
competição, noção implícita ao instituto da licitação. O motivo para não licitar, portanto, é óbvio, pois
inócuo seria o certame.
Nos casos de dispensa, os artigos 17 e 24 elencam de forma exaustiva as situações onde a
Administração poderá deixar de licitar.
No caso especifico, o Município deseja realizar a contratação de empresa para fornecimento de
bombinhas e bisnagas plásticas para serem utilizados na confecção de kits de higiene de limpeza
a serem distribuídos.pela Secretaria Municipal de Saúde aos munícipes que compõem os grupos
de risco, conforme classificação do Ministério da Saúde, visando o enfrentamento ao COVID-19.
No caso, o Municipio poderá realizar a contratação direta, sob dois fundamentos legais.
O primeiro, com fulcro no inciso II, do art. 24 da Lei n°. 8.666/93, modificado pela Medida
Provisória n° 961/2 020, de 06 de maio de 2020, que estabelece a possibilidade de contratação por
dispensa de licitação para a contratação compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea a, do inciso lido artigo 23 da mesma Lei, vejamos:

Lei n° 8.666/93
"Art. 24. É dispensável a licitação:
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde qtire não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só vez;
Medida Provisória n° 961/2020
Art. 1° Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos, de todos
os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos:
I - a dispensa de licitação de que tratam os incisos 1 e II do caput do art. 24 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, até o limite de:
a) para obras e serviços de engenharia até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não
se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou, ainda, para obras e serviços da
mesma l natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente; e
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b) para outros serviços e compras no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta «ii reais) e
para alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo servic ompra
ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
Sendo o valor da menor cotação apresentada para os bens, aquelas apresentadas pelas
empresas AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA • EPP - CNPJ N.°
07.805.424/0001-72 (R$ 1.080,00) e POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ N° 29.687.668/000130 (R$ 2.500,00), no valor igual a R$ 3.580,00 (três mil e quinhentos e oitenta reais) é se se reconhecer a
possibilidade de contratação direta em razão do valor, posto que este ainda está inserido na hipótese do
inciso II, do art. 24 da Lei n°. 8.666/93, modificado pela Medida Provisória n° 961/2020 de 06 de maio de
2020, que estabelece a possibilidade de contratação por dispensa de Licitação para valores de até R$
50.000,00.
É possível ainda a contratação direta dos bens pretendidos, com espeque no art. 4° da Lei Federal
n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece a possibilidade de contratação por dispensa de
Licitação. É que a contratação pretendida é de relevante interesse, sobretudo em face do combate a
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020 e do reconhecimento dessa
situação no Município pelo Decreto n° 09, de 27 de março de 2020, veja-se:
Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta
Lei.
(Redação dada pela Medida Provisória n°926, de 2020)
§ 1° 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 as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial especifico na rede mundial de computadores
(interne), contendo, no que couber, além das informações previstas no iS 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° Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e
insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de
participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar,
comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.
(Incluído
pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
Diferentemente da hipótese do Art. 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93, que exige que sejam
apresentadas as justificativas exigidas no parágrafo único do art. 26 da mesma Lei, na hipótese de
dispensa prevista no art. 4° da Lei n° 13.979/2020, o legislador presumiu a ocorrência da emergência, a
necessidade de prado atendimento, existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares e limitou a contratação à parcela
necessária ao atendimento da situação de emergência, conforme previsão do art. 4QB da Lei.
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No caso, o Decreto Municipal n° 09, de 27 de março de 2020 declarou situação de emerge a no
âmbito Municipal, evidenciando que se encontram reunidas as condições para sua realização. O Te
de Referência Simplificado atende ao exigido no Art. 4QE da Lei n° 13.979/2020, verbis:
Art. 4°-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao
i
•
enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de
referência simplificado ou de projeto básico simplificado.
(Incluído pela Medida
Provisona n° 926, de 2020)
§ 1° O' termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere
o capui conterá:
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
i
I - decleração do objeto;
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
II - fundamentação simplificada da contratação;
(Incluído pela Medida Provisória n°
926, deF2020)
111 - dàcrição resumida da solução apresentada;
(Incluído pela Medida Provisória n°
926, de 2020)
IV - requiisitos da contratação;
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
V - cnterios de medição e pagamento;
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de
2020)
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
parâmetros:
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
Portal de Compras do Governo Federal;
(Incluído pela Medida Provisória n° 926,
de 2020)
pesquisa publicada em mídia especializada;
[Incluído pela Medida Provisória n°
926, de,2020)
sítiols eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
[Incluído pela Medida
Provisória n° 926, de 2020)
contratações similares de outros entes públicos; bu
(Incluído pela Medida Provisória
n°926, ide 2020)
pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
[Incluído pela Medida
Provisória n°926, de 2020)
VII - adequação orçamentária.
(Incluído pela Medida Provisória n°926, de 2020)
§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada
a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.
(Incluído pela Medida
.1
Provisoria n°926, de 2020)
§ 3° Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não
impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de
oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa
nos autos.
(Incluido pela Medida Provisória n°926, de 2020)
Sobre a matéha, leciona Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, 12a Edição, Dialética, pág. 287, que as hipóteses de dispensa de licitação
podem ser sistematiziadas segundo o ângulo de manifestação de desequilibrio na relação custo/beneficio,
do seguinte modo:
"a) custo econômico da licitação: quando o custo econômico da licitação for superior ao
benefício dela extraível (incs. I e 11);
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custo temporal da licitação: quando a demora na realização da licit o puder
acarretar a ineficácia da contrafação (incs. III, IV, XII e XVIII);
ausência de potencialidade de beneficio: quando inexistir potencialidade de benefício em
decorrência da licitação (incs. V, VII, VIII, XI, XIV, XVII, XXIII, XXVI e XXVIII);.
função extraeconômica da contratação: quando a contratação não for norteada pelo
critério da vantagem econômica, porque o Estado busca realizar outros fins (incs. VI, IX, X,
XIII, XV) XIX, XX, XXI, XXIV, XXV e XXVII)."

15)

Assim, no casO especifico, a situação concreta enseja medidas emergenciais, tendo em vista o
estado de calamidade pública nacional reconhecido através do Decreto Legislativo n.° 6 de 2020 em 20
de março do ano corrente, bem como o estado de emergência municipal declarado através do Decreto
Municipal n.° 09, de 27 de março de 2020.
Deste modo] nos termos do art. 4° da Lei n.° 13.979/2020, a situação em tela exige socorro
emergencial, uma vez que pode ocasionar dano para os pacientes do SUS, munícipes e para toda a
Administração que ['Cada inviabilizada de funcionar, sendo a contratação direta medida adequada e
efetiva a atender a urgência que a situação de risco exige.
3. CONCLUSÃO
Pelo exposto, com baste em tudo quanto acima dito, opino favoravelmente pela contratação em
tela, mediante processo de contratação direta da aquisição por dispensa junto às empresas AME
COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP - CNPJ N.° 07.805.424/0001-72 (R$
1.080,00) e POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ N° 29.687.66810001-30 (R$ 2.500,00), com
fulcro no art. 24, II da Lei n°8.666/93, com limite modificado temporariamente pela Medida Provisória n°
961/2020 ou com fulcro no art. 40 da Lei n.° 13.979/2020, estando o preço compatível com o valor de
mercado e após a verificação da regularidade fiscal e trabalhista, ou apresentação da justificativa exigida
no art.
Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se obteve às questões jurídicas
observadas na instrução processual. Não se incluem âmbito da análise da assessoria jurídica os
elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja
exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.
À consideração superior.
É o parecer.
Aratuipe, 20 de maio de 2020.
EIA PRÊEÍRLEB‘
OAB/BA 17.961

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n°361-2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 072-2020
Análise:
Exm° Sr(a). Com base no art. 24, inciso II da Lei Federal n°8.666/93 de 21 de Junho de 1993, solicitamos de V.Ex° o reconhecimento da situação
de DISPENSA DE LICITAÇÃO n°072-2020, objetivando o(a) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOBINAS DE
SACOS E BISNAGAS PLÁSTICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE LIMPEZA A SEREM
DISTRIBUHDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES QUE COMPÕEM OS GRUPOS DE RISCO, CONFORME
CLASSIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19.. Considerando o preço praticado no mercado
sendo o valor estimado de contratação de R$ 1080,00 (UM MIL E OITENTA REAIS).
Justificativa:
Autuo o presente Processo, vez que regular. No mérito, salvo melhor juizo, somos do entendimento que para a mencionada contratação é
dispensável licitação tendo em vista o preceito legal referido pela Assessoria Jurídica deste Município. Pelo exposto, esta comissão, conclui pela
dispensa de licitação. Em tempo, encaminhamos a V. Exa o presente Processo para devida ratificação.
CONTRATADO: AME COMERCIAL DE MATERIAIS D ESCRITÓRIO LTDA - EPP

CNPJ/CPF.:07.805.424/0001-72

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

,UNDAMENTAÇÃO LEGAL: para outros serviços e compras de valor até 10% do limite previsto na alínea <<a>>, do inciso II do artigo
anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade:

- SEC.MUNIC.DESAUDE-GERENCIAMENTO DO SUSIPAB

Projeto/Atividade:

2075- AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA EM SAUDE - COVID -19

Elemento de despesa

33903000- MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recursos:

14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Análise:
Exm° Sr(a). Com base no art. 24, inciso II da Lei Federal n°8.666/93 de 21 de Junho de 1993, solicitamos de V.Ex' o reconhecimento da situação
de DISPENSA DE LICITAÇÃO n°072-2020, objetivando o(a) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOBINAS DE
SACOS E BISNAGAS PLÁSTICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE LIMPEZA A SEREM
DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS MUNÍCIPES QUE COMPÕEM OS GRUPOS DE RISCO, CONFORME
CLASSIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19.. Considerando o preço praticado no mercado
sendo o valor estimado de contratação de R$ 2500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
Justificativa:
Autuo o presente Processo, vez que regular. No mérito, salvo melhor juizo, somos do entendimento que para a mencionada contratação é
dispensável licitação tendo em vista o preceito legal referido pela Assessoria Juridica deste Municipio. Pelo exposto, esta comissão, conclui pela
dispensa de licitação. Em tempo, encaminhamos a V. Exa o presente Processo para devida ratificação.
CONTRATADO: POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF.:29.687.668/0001-30
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: para outros serviços e compras de valor até 10% do limite previsto na alínea c<a», do inciso II do artigo
anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Unidade:

- SEC.MUNIC.DESAUDE-GERENCIAMENTO DO SUS/PAB

Projeto/Atividade:

2075 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA EM SAUDE - COVID - 19

Elemento de despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recursos:

14- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n° 361-2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 072-2020
Parecer Jurídico:
Analisando a situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO n°072-2020, cujo objeto é o(a) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE BOBINAS DE SACOS E BISNAGAS PLÁSTICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE DE LIMPEZA A
SEREM DISTRIBUIIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS MUNICIPES QUE COMPÕEM OS GRUPOS DE RISCO,
CONFORME CLASSIFICAÇÃ9.00 MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19., observando a legislação vigente,
venho emitir parecer jurídico
favorável ( ) desfavorável, para a consecução do objeto.

ANDREIA IPA±ERES BAS"TOS DE SOUZA

't5)
‘4,0
kça

Em .2-0 / iç

Ratificação:
Pelo presente ratifico a situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO n°072-2020, objetivando o(a) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE BOBINAS DE SACOS E BISNAGAS PLÁSTICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE
DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NICIPAL DE SAÚDE AOS MUNICIPES QUE COMPÕEM OS GRUPOS DE
RISCO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS
E, VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19., considerando o preço
praticado no mercado sendo o valor estimado da contratação d
3.580,00 (TRES MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS).
Publique-s

ANTONIO MI

egistre-se e Cumpra-se.
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 072/2020

Processo Administrativo n:361/2020. Fundamento Legal:Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. Objeto: Contrafação dc empresa para
fornecimento de bobinas de sacos e bisnagas plásticas para serem utilizados na contãeção de kits de higiene de limpeza a serem
distribuídos pela secretaria municipal de saúde aos munícipes que compõem os grupos de risco, confonue classificação do
Ministério da Saúde, visando o enfrentamento ao COVID-19.Contratadas:1-Ame Comercial De Materiais de Escritório Ltda - Epp CNP1:07.805.424/0001-72 - Valor RS 1.080,00( mil e oitocentos reais). 2- Potência Distribuidora Ltda CNEJ/CPF.:29.687.668/0001-30 - Valor RS 2.500,00( dois mil e quinhentos reais).Unidade(s): 02.04.000 — Secretaria Municipal de
Saúde-Gerenciamento do SUS/PAB. Projeto/Atividade: 10.302.001.00.2075 — Ação dc Enfrentamento Emergência em Saúde
COVID-19/ Elemento de Despesa: 3.3.9.0.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita-Fonte: 14. Ratificado em: 14(05/2020.
António Miranda Silva Júnior. —Prefeito Municipal
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