
MHffi

Impresso em 29/04/2020 às 14:56:32

Prefeitura Municipal de São Desidério

Secretaria Municipal de Administração Finanças E Orçamento - Protocolo Geral

PROCESSO

000105/20
Data de Entrada: 29/04/2020 Processo disponível para recebimento com código de barras

Requerente
SECRETARIA DE SAÚDE

Assunto

ABERTURA DE PROCESSO

Origem
Protocolo Geral

Observação

PA 477

SANITIZAÇAO: Desinfecçao de superficieis.

CPF/CNPJ

Atendente

Winnie Rodrigues Sarmento Neves

— Tramitação

m

ontroie Inlorno
535.440.9954)0

Datáír: :Data "l- 3::.V'-.-:n--^Déstln<yí>vír-. |

-

■

.

■  ■ - ""-Ir • ■ ■ . ■ . _ . , - •

—

•  y • ■ ■ ■ ■ ...i. . . ; ••

\

'3:r

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro - São desidério/BA- CEP: 47820-000
CNPJ: 13.655.436/0001-60 Fone: (77) 3623-2145



02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
CNPJ: 13.655.436/0001-60

São Desidério, 29 de abril de 2020.
Ao

Gabinete do Prefeito

Exmo.Sr. José Carlos de Carvalho

M.D Prefeito de São Desidério

Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sanitização (desinfecção de

superfícies), onde eventualmente possa ter sido contaminado por fungos, bactérias e vírus, inclusive o

coronavírus. Significa deixar um ambiente livre de micro organismos nocivo, requisitado pela Secretaria Municipal

de Saúde.

Senhor Prefeito,

Solicito que Vossa Excelência se digne a autorizar a contratação, através de Dispensa de licitação,

fundamentado no artigo 24, II, da Lei n° 8.666/93, para contratação de empresa especializada na prestação de

serviços de desinfecção de superfícies, onde eventualmente possa ter sido contaminado por fungos, bactérias e

vírus, inclusive o coronavírus.

Considerando a atual crise Pandêmica do novo coronavírus (Covid-19), tendo em vista que o vírus tem alta

transmissibilidade e provoca uma Síndrome Respiratória Aguda que podem variar de casos leves, graves,

podendo até mesmo ser letal, é evidente a necessidade da sanitização (desinfecção de superfícies), visando,

garantir benefícios à saúde das pessoas, proporcionando bem estar e higienização aos recintos. Impedindo o

acúmulo de vírus e outros microrganismos nocivos, freando a disseminação de doenças respiratórias.

A rede de atenção à saúde do município tem a Atenção Básica como porta de entrada dos casos leves e a

Assistência Hospitalar os casos moderados e graves, sendo necessária a sanitização para o enfrentamento de

emergência de saúde pública da Covid-19, aumentando a proteção no atendimento e no tratamento dos que

necessitam do serviço prestado pela saúde do município de São Desidério.

O Secretário Municipal de Saúde enviou o oficio com todas as documentações necessárias, com Termo de

Referência em anexo, em vista a necessidade de se manter a prestação célere e eficaz dos serviços públicos,

ante a necessidade veemente da aludida contratação.

No ensejo, renovo os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Jo

Secretário

eves Barbosa

unicipal de Saúde
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TERMO DE REFERÊNCIA

1 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. O amparo legal encontra-se na Lei Federal N°. 8.666 / 93, e alterações posteriores.

2 - OBJETO

2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sanitização (desinfecção de

superfícies), onde eventualmente possa ter sido contaminado por fungos, bactérias e vírus, inclusive

o coronavírus. Significa deixar um ambiente livre de micro organismos nocivo, requisitado pela

Secretaria Municipal de Saúde.

3 - DA JUSTIFICATIVA

Considerando a atual crise Pandêmica do novo coronavírus (Covid-19), tendo em vista que o

vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma Síndrome Respiratória Aguda que podem variar de

casos leves, graves, podendo até mesmo ser letal, é evidente a necessidade da sanitização

(desinfecção de superfícies), visando, garantir benefícios à saúde das pessoas, proporcionando bem

estar e higienização aos recintos. Impedindo o acúmulo de vírus e outros microrganismos nocivos,

ffeando a disseminação de doenças respiratórias.

A rede de atenção à saúde do município tem a Atenção Básica como porta de entrada dos casos

leves e a Assistência Hospitalar os casos moderados e graves, sendo necessária a sanitização para o

enfi*entamento de emergência de saúde pública da Covid-19, aumentando a proteção no

atendimento e no tratamento dos que necessitam do serviço prestado pela saúde do município de

São Desidério.

O Secretário Municipal de Saúde enviou o ofício com todas as documentações necessárias, com

Termo de Referência em anexo, em vista a necessidade de se manter a prestação célere e eficaz dos

serviços públicos, ante a necessidade veemente da aludida contratação.

4. MÉTODOS TÉCNICOS RECOMENDADO PELA ANVISA

4.1.
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Sanitização: É um serviço recomendado para desinfecção de superfícieis, onde eventualmente,

possa ter sido contaminado por fungos, bactérias e vírus, inclusive o coronavirus. Significa deixar

um ambiente livre de micro organismo nocivos.

Produto: possui eficácia comprovada contra staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis,

pseudomonas aeruginosa e HlNl/influenza

Objetivo: garantir benefícios á saúde das pessoas, proporcionando bem estar e higienização aos

recintos. Impedindo o acúmulo de vírus e outros microrganismos nocivos. Freando a disseminação

de doenças respiratórias.

Processo da sanitização: a substância (sanitizante) será aplicado por uma equipe especializada. A

única exigência é o isolsimento do local pelo período que durar o serviço.

4.1.2.

Especificamente para desinfecção de ambientes extemos, muito se tem noticiado sobre o uso do

álcool 70%, contudo também podemos utilizar outros produtos à base de:

1. Hipoclorito de sódio ou cálcio, na concentração de 0.5%11,

2. Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) 11

3. Peróxido de hidrogênio 0.5% 4

4. Ácido peracéco 0,5%4

5. Quatemários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio 0.05%4

6. Desinfetantes com ação virucida.

4. DETALHAMENTO DO OBJETO

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QTD. V.UNITARIO V. TOTAL

1. Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de
sanitização (desinfecção de
superfícies)

Unidade. 01 17.000,00 17.000,00

R$: 17.000,00
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SECRETARIA DE SAÚDE 506 m'

HOSPITAL 2.475

POSTO DE SAÚDE ANTONIO PEREIRA DA 391

ROCHA

POSTO DE SAÚDE OTACÍLIO JESUÍNO DE 564

OLIVEIRA

CASA DA GESTANTE 266,8 m'

CASA DE APOIO 297,46

CAPS 500

SAMU 294,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 500 m'

PRAÇA JUAREZ DE SOUZA 2.400

ABRIGO DOS IDOSOS 1.590

CENTRAL DE MARCAÇÃO 500 m'

PREFEITURA 1.855

5-DAS OBRIGAÇÕES

5.1. DA CONTRATANTE

5.1.1. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada na prestação de serviços de
sanitização (desinfecção de superfícies).
5.1.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo.

6.2. DA CONTRATADA

6.2.1. Responder integralmente por todos os vícios e defeitos na prestação de serviços de
sanitização (desinfecção de superfícies).
6.2.2. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhistas em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.
6.2.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas disciplinares e administrativas da
prestação de serviço, devendo apresentar seus empregados uniformizados e identificados nas
dependências da Contratante;
6.2.4. Responsabilizarem-se por dano ou prejuízo causado à Contratante ou a terceiros decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato;
6.2.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas reclamações se obriga
a atender prontamente, bem como dar ciência à Administração, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato.
6.2.6. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução
contratual, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.
6.2.7. Comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de correspondência.

7-SANÇÕES
7.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a empresa contratada ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração a inexecução total ou parcial da
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obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
às seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;
b) multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de 3% (três por cento),
por descumprimento de cláusula contratual, execução da prestação de serviço com reposição de
peças em desacordo com as especificações contratadas ou de má qualidade, atraso injustificado
(aplicável até o quinto dia de atraso), calculada sobre o valor da parcela correspondente ao mês
de ocorrência do inadimplemento da execução, recolhida no prazo de 10 (dez) dias corridos,
contados do recebimento da notificação oficial;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no
prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação oficial, no caso de
ocorrer a inexecução total ou atraso na execução do objeto (após o quinto dia de atraso), o que
poderá ocasionar a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei
n° 8.666/93;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com o Município de
São Desidério e com os demais órgãos envolvidos na contratação proposta;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal,
Estadual e Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou- até que
seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
poderá ser concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

7.2. As multas previstas nas alíneas "b" e "c", serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução
total ou parcial das obrigações assumidas.

7.3. As sanções previstas, nas alíneas "a", "d" e "e", poderão ser aplicadas juntamente com a da
alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.

7.4. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

7.5. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade
superior àquela que aplicou a sanção.

7.6. A Autoridade Competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público,
atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

7.7. No caso de atraso no recolhimento da multa, o valor será acrescido de compensação financeira,
calculado pela fórmula estabelecida no parágrafo segundo da cláusula décima quarta deste
Instrumento. O valor da devolução da multa aplicada pela PMSD face provimento de recurso,
também será acrescido de compensação financeira calculada pela mesma fórmula.
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7.8 Caberá ao responsável designado pela PMSD, para fiscalização e acompanhamento da execução
contratual, comunicar a inobservância das cláusulas contratuais, para fins de adoção das penalidades
de que trata esta Cláusula.

9. PERÍODO CONTRATUAL

10. O prazo de execução do serviço será até 31 de dezembro de 2020 contado a partir da assinatura
do contrato.

11. FORMA DE PAGAMENTO

11.1.0 pagamento será realizado 30 dias após a emissão da Nota Fiscal.

12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. A fiscalização do contrato será exercida por fiscal de contrato designado por cada Secretaria.

12.2. Caso o serviço seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído no prazo de 02

(dois) dias úteis, sem ônus para o Município, reiterando a justificativa de que a demora na prestação

de serviços prejudicará o andamento das atividades da Secretaria solicitante.

São Desidério, 29 de abril de 2020.

José Neves Barbosa

Secretário Municipal de Saúde.
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AG: 0911

CG: 24481 -4

CNPJ: 00.571.934/0001-83

RODRIGUES E BARBOSA LTDA
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MUNICÍPIO DE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA

DECRETO N° 62, DE 01 DE ABRIL DE 2020

Estabelece medidas de caráter excepcional no
cumprimento de obrigações ndo tributárias e
obrigações tributárias principal e assessória de
contribuintes do Município de Barreiras

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DE BAHIA, no uso de suas
atribuições legais o,

CONSIDERANDO a situação de emergência reconhecida pela Portaria do Ministério da Saúde

n" 188, de 03/02/2020;

CONSIDERANDO que o Congresso Nacional reconhece, por melo do Decreto Legislativo n° 6,
de 20 de março de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública em todo o território

nacional;

CONSIDERANDO as dl^slções do Decreto Estadual n** 19.549, de 18 de março de 2020,
decretando situação de emergência em todo o território do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n** 54, de 21/03/2020, que cria o Comitê
Interinstltuclonal de Operações de Emergência para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do
Município de Barreiras;

CONSIDERANDO os Decreto n" 55, de 22/03/2020 e n'' 56 de 26/03/2020, que dispõem sobre a

decretação de emergência e define outras medidas de prevenção e controle para enfrentamento da

COVID-19 no âmbito do Município, estabelecendo o fechamento do funcionamento de diversos

estabelecimentos, a suspensão de atendimento presencial nos setores tributários;

CONSIDERANDO a necessidade do Município manter receitas para fazer frente às despesas

extraordinárias decorrentes da pandemla do novo coronavlrus.

DECRETA:

Art. 1^ Este Decreto estabelece medidas de caráter excepcional no cumprimento de obrigações

não tributárias e obrigações tributárias principal e assessória de contribuintes do Município de
Barreiras.

Art. 2**. Ficam suspensos, pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação deste
Decreto:

1 - os prazos para cumprimento de atos de processos administrativos fiscais pelos contribuintes,
especialmente, atendimento de Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, Impugnação de

Rua Edgar de Deus Pitta, 914-Aratu, Barreiras/Ba, CEP 47.806-146
Fone: (77) 3613-9591 / Fax 3613-9710

Site: iuww.barreiras.ba.aov.br CNPJ n® 13.654.405/0001-95

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ n2 13.654.405/0001-95
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lançamento, recurso a julgamento de Primeira Instância, cumprimento de respostas de consultas
tributárias e notificações;

n - o cumprimento de obrigações acessórias, exceto a emissão de nota fiscal de serviços;

III - o início de novas ações fiscais, exceto nos casos em que houver período sujeito a decadência;

rv - a lavratura de auto de infração para constituição de crédito tributário de obrigação principal,
exceto para evitar a ocorrência de decadência;

V - a lavratura de auto de infração por descumprimento de obrigação tributária acessória, exceto
no caso de falta de emissão de nota fiscal;

VI - o procedimento de protesto de Certidões de Dívida Ativa relativas a créditos tributários e
não tributários;

Parágrafo único. O contribuinte que necessitar de habilitação no sistema para emissão ou requerer
outros serviços relativos à nota físcal de prestação de serviço eletrônica ou emitir nota fiscal
avulsa, poderá requerer o serviço remotamente através do e-mail
nfseletronica@barreiras.ba.gov.br , observados os requisitos necessários para a preservação do
sigilo fiscal.

Art. 3**. Fica prorrogado até 30 de junho de 2020 o prazo de validade:

1 - das certidões negativas de débito e das certidões positivas de débito com efeitos de negativa,
vencidas ou a vencer no período de 01 de abril a 29 de junho, exceto as expedidas por força de
decisão judicial.

n - dos alvarás emitidos, inclusive de construção, que tenham vencimento fixado no período de
01 de abril a 29 de junho, exceto, quanto ao alvará de funcionamento em caso de expiração do
prazo de validade do AVCB expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar, dentro do período
indicado neste inciso.

§ P. O contribuinte que necessitar de certidão negativa de débito poderá obtê-la diretamente no
endereço eletrônico httDs://baiTCÍras.saatri.com.br/

§ 2". O contribuinte que necessitar de certidão positiva de débito com efeito de negativa, poderá
solicitar o serviço remotamente através do e-mail nfeeletronica@barreiras.ba.gov.br, observados

os requisitos necessários para a preservação do sigilo fiscal.

§ 3**. O contribuinte que necessitar de alvará de funcionamento ou inscrição no cadastro de
atividades do Município, poderá solicitar o serviço remotamente através do e-mail

Rua Edgar de Deus Pitta, 914-Aratu, Barreiras/Ba, CEP 47.806-146
Fone: (77) 3613-9591/ Fax 3613-9710

Site: www.barreiras.bcLaov.br CNPJ n» 13.654.405/0001-95

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ n2 13.654.405/0001-95
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fiscalizacao.tributos@barreiras.ba.gov.br, desde que aprovado o pedido de viabilidade via Portal
de Serviços on-line da Jiuita Comerciai e efetuado o pagamento da TLL e TFF.

Art. 4°. Ficam prorrogados por 60 (sessenta) dias:

I - os prazos de pagamento de parcelas de parcelamentos venciveis entre 01/04/2020 e 29/05/2020.

n - os prazos de pagamento de preços públicos decorrentes de concessão ou uso de bens e
logradouros públicos, venciveis entre 01/04/2020 e 29/05/2020.

Parágrafo único. Os pagamentos já efetuados, mesmo que com incidência de multas e juros, não
geram direitos de restituição ou crédito.

Art 5**. Ficam, os pagamentos do ISS recolhidos junto ao Simples Nacional devidos nos meses
de março, abril é maio de 2020, prorrogados para outubro, novembro e dezembro de 2020,
respectivamente.

Parágrafo único. Os pagamentos já efetuados, mesmo que com incidência de multas e juros, não
geram direitos de restituição ou crédito.

Art. 6**. Ficam alterados, no IPTU 2020, os prazos de pagamento da cota única e primeira cota
para 10/07^020 e as demais cotas para o dia 10 dos meses de agosto, setembro, outubro novembro
e dezembro/2020.

Parágrafo único. A alteração de prazo prevista neste artigo aplica-se também à Taxa de Coleta,
Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares-TRSD e à Contribuição para Custeio
do Serviço de Duminação Pública - COSIP de que trata o art. 238, U, do Código Tributário
Municipal.

Art. T. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barreiras-BA, 01 de abril de 2020.

João Bafrosa déaõuza Sobrinho

Prefeito de Barreiras

Rua Edgar de Deus Pitta, 914 - Aratu, Barreiras/Ba, CEP 47.806-146
Fone: (77) 3613-9591/Fax 3613-9710

Site: www.barreiras.ba.aov.br CNPJ n» 13.654.405/0001-95

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ n- 13.654.405/0001-95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655,436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIODE 2020

Mvldade^ ?Ope;;ações''
ir-EspecTalá'..

Pfpojetp íÇpnteide!
i^Récureò'-

'^.Có^dfgo:
JReáuáBo4

Poder:

Órgão:

Secretaria:

Unidade:

2 Poder Executivo

3 FUNDO IMUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • FMS

0207001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10.305.002.2.057 Gestão das Ações de Vigilância em Saúde • TFVS

^^@i39.ooh

5.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00 Total da Secretaria

5.000,00 Total da Unidade

5.000,00 Total do Órgão

5.000,00

-  '

5.000^00 Total do Poder

SAOO-ÇO' Totgi cla DESPESA

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal

CPF : 687.312.805-87

Ávila izadora queíróz santos
Contadora

Reg. Prof.: CRC-BA-039059ra-8

P Igina: 1 de 1



CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORIVIAÇÂO DE EMPRESÁRIO
RODRIGUES & BARBOSA LTDA

JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO SOBRINHO. Brasileiro, casado sob o
regime Comunhão Parcial de Bens, nascido em 20 de fevereiro de 1964,
empresário. Carteira Nacional de Hafailitação n® 02796960600 - DETRAN/Ba!
inscrito no CPF sob o n® 450.363.064-49, residente e domiciliado na Rua Doutor
Renato Gonçalves, 350, Renato Gonçalves, Barreiras - BA, CEP 47806-021,
empresário, com sede na Avenida Ruy Barbosa. 909, Renato Gonçalves,
Barreiras, Estado da Bahia. CEP 47.806-098, inscrito na Junta Comercial do
Estado da Bahia, sob NIRE 29103434164 e no CNPJ sob n® 00.571.934/0001-83,
fazendo uso do que permite o § 3® do art. 968 da Lei n® 10.406/2002. com a
redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n® 128/08, ora transforma seu
registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu
a sócia MARTA REJANI BARBOSA RODRIGUES, nacionalidade Brasileira,
casada sob o regime Comunhão Parcial de Bens, nascida no dia 05 de fevereiro
de 1961. empresária, portadora da cédula de identidade n° 662315 - 2* VIA -
SSP/PB, inscrita no CPF sob o n® 237.429.504-44, residente e domiciliada na Rua
Doutor Renato Gonçalves, 350, Renato Gonçalves. Barreiras - BA. CEP 47806-
021. passando a constituir o tipo juridico SOCÍÊDADE LIMITADA, a qual se
regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam
mutuamente todos os sócios:

PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial RODRIGUES &
B.ARBOSA LTDA., terá sede e domicílio na Avenida Ruy Barbosa. 909, Renato
Gonçalves. Barreiras, Estado da Bahia. CEP 47.806-098.

SEGUNDA - o objeto da sociedade será COMERCIO VAREJISTA DE
P.RODÜTOS PARA IRRIGACAO. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. ADUBOS,
FERTILIZANTES QUÍMICOS E SEMENTES. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. SERVIÇOS DE
A5SESSORIA AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E RECUARIA. SERVIÇOS DE
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. FABRICAÇÃO DE
COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.

TERCEIRA - O capital social subscrito será de R$ 200.000.00 (Duzentos Mil
Reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1.00
(Hum real) cada uma. totalmente integralízado neste ato em moeda corrente do
país.

Parágrafo único: O capita social fica assim distribuído entre os sócios:

/T

COSSIRATO SOCIAL pÓiiTrÁnsPORMAÇÂO DE KMPRE.SÁRlO KODRIOUES IJARBOsÁ LTOA. ' 1

Jí

Certiftco o Registro sob o n° 29204586750 em 30/01/2019
Protocolo 197469639 de 24/01/2019
Nome da empresa RODRIGUES &• BARBOSA LTOA NIRE 29204586750
Este cloctimento pode ser verificado em hltp-.//regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AüTENTICACAO.aspx
Chancela 31760978454697
Esta cópia foi autenticada dfgitalmente e assinada em 30/01/2019
por Héiio Portela Ramos - Secretário Geral
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Sócio JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO SOBRINHO, 198.000 (Cento e
Noventa e Oito Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 198.000,00 (Cento e
Noventa e Oito Mil Reais).
Sócia MARTA REJANI BARBOSA RODRIGUES, 2.000 (Duas Mil) quotas,
perfazendo um total de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais).

TOTAL - Valor total do capital social: R$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais).

QUARTA - Que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela Integralização do capital social,
conforme art. 1.052 CC/2002.

QUINTA - Que a administração da sociedade será exercida pela sócia JOSÉ
RODRIGUES DO NASCIMENTO SOBRINHO, respondendo pela empresa,
judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual,
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no
interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios
estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do outro sócio.

SEXTA - Pelo exercício da administração, c{s) administrador(es), terá(âo) direito
a uma retira mensal a títiilo de pró-labore, cujo valor será livremente
convencionado entre elés de comum acordo.

SÉTIMA — Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

OITAVA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado,'tendo
iniciado suas atividades em 27/04/1995.

NONA - As quotas sào indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no
todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem
Hca assegurado, em igualdade de condições e preço, direilo de preferência para a
sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente.

DÉCIMA - Que a empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em
qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA PRIMEIRA - Que o exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término
de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo á elaboração das demonstrações financeiras,-cabendo
aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

DÉCIMA SEGUNDA - Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será
dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros.
Não sendo possível ou inexistindo Interesse destes ou do sócio remanescente, os

contrato social 1>0R TRAN.srORMAÇÃO DE E.MPRESARIÜ RODRICilllls Ã BARnOSA LTDA l^.igina Z

-r

Certifico o Registro sob o n'' 29204586750 em 30/01/2019
Prolocólo 197469B39.de 24/01/2019

Nome da empresa RODRIGUES & BARBOSA LTDA NIRE 29204586760
Este documento pode ser verificado em http://regin .juceb.ba.gow.br/AUTENTIGACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 31760978454697

Esta cópia foi autenticada digitalmento e assinada crn 30/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação
patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos
casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

DÉCIMA TERCEIRA - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios,
representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais
sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos
graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

DÉCIMA QUARTA - A administrador JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
SOBRINHO declara sob as penas da lei, que não está incurso em qualquer crime
previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi—lá de exercer atividade
empresarial conforme artigo 1.011, 1® do CC/2002

DÉCIMA QUINTA - As partes elegem o foro Barreiras, Estado da Bahia para
dirimir quaisquer dúvidas, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos
e obrigações resultantes deste contrato, sendo que o administrador renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E. por estarem justos e contratados, assinam o presente Instrumento particular em
três vias de igual teor e forma.

Barreiras (Bahia). 17 de janeiro de 2019..

y

JQfeE RODRIGUES DO NASCIMENTO SOBRINHO
\  \ T \

MARTA REJANI BARBOSA RODRIGUES
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CONTRATO SÓCI AI. POR TRÁNSI ORM.AÇÂO DE EMPRUSÂRIO RODRIGUES & RARBOSA l.TUA. Página 3

Ceflifico o Kegistro sob d n" 29204586750 em 30/01/2019
Protocci0197469830 de 24/01/2019Nome da empresa RODRIGUES & BARBOSA LTDA NIRE 29204586750 ..rr-irwy^Aí^A/^
Esta documento pode ser verificado em http;//regin.jüceb,ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 31760978464697
Esta cópia loi autenticada dígitãlmente e assinada em 30/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretámo Geral
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA RODRIGUES & BARBOSA LTDA

PROTOCOLO 197469639 <■ 24/01/2019

ATO 090-CONTRATO

EVENTO 046 - TRANSFORMAÇÃO

MATRIZ

j-.íK! :')i:rt4í.S(<75<i
«iii 'J-Jl.v.V./llOOl-SS

% i í: I li iCÜ O m-XnSTRO EM 30/01,'20i9

.•^11 k»,Í;
.  '■■í-'..

,i=aí' 1

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 30/01/2019
Certifico o Registro sob o n" 2920458S750 em 30/01/2019
Protocolo 197489639 tíe 24/01/2019
Nome da empresa RODRIGUES & BARBOSA LTDA NtRE 29204586750
Esta documento pode ser verificado em 1ittp://regtn.Juceb.ba.gov.br/AUTENTlCACAODOCUMENTOS/AÜTENTICACAO.aspx
Chancela 31760978454897
Esta cópia foi autonticada digitalmenle e assinada em 30/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



Rodrigues & Barbosa

Orçamento Sanitização de Ambientes

CUente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO

Empresa: O GRUPO RODRIGUES & BARBOSA, desenvolve um trabalho de
sanitização de ambientes com produtos indicados pelo ministério da saúde e
ANVISA.

19

Sanitização: E um serviço recomendado para desinfecção de superficieis, onde
contaminado por fung^§,^J^^g|én^^^^]^4,4^1usive o

ambiente livre devmMi
•-T=R', znr-s—

^^Mvada contra stapg|)BMtecu^
inosa e HlNl/in nzaapseudo t

r. S £.í, J?

'1

^sfde das pesso||^^^^£ar
pedindo o acumulo d

í^'
-* ' 1.

lns^jy[imicipg]:J}0Q.O16_(

Alvará de Funcionamentíf sob o número 5818.

Engenheiro Responsável: José Rodrigues do Nascimento Sobrinho. CREA

21059-Ba.

Garantia: Foi e e comprovada a eficiência da sanatização em superficies, não e um
serviço onde vai ter validade de 6 meses, porem e recomendado se fazer de 15 em 15
dias, o local desinfectado agora, amanha pode ser infectado novamente.

RODRIGUES & BARBOSA LTDA

CNPJ: 00.571.934/0001-83

O AV. RUI BARBOSA, 9091 CENTRO| BARREIRAS - BA| CEP 47800-082
^ (77)3612-8587/ (77)99908-68911 @ E-MAIL: lnsectcontrol@outlook.com.br



Rodrigues & Barbosa

• Trabalhamos com Profissionais qualificados.

• Melhores produtos.

•  Emitimos Laudo técnico e Nota Fiscal.

•  Credenciados na vigilância sanitário

LOCAIS

20

Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Maternidade Nossa Sra. Aparecida, Posto
Antônio Pereira da Rocha, Posto Otacílio Jesuino de Oliveira, Casa da Gestante,

í l^HáMi^p^|^^&SÂMU,Secretaria MuniciplíilWSaule^^BSi^ Souza
marcação e

-í?^kkV'"i i.?"i

pTW'•#
oi^4gferaiog! cotóffl^miúpní^;^^da P,

um totalidrado de

>3' mi
'ví-y.1. Ú b:^ jíJ-

Eng.® Agro

IC'-

lo: Dr. José Rodrigues do N. Sobrinho.
Responsável Técnico

RODRIGUES & BARBOSA LTDA

CNPJ: 00.571.934/0001-83

O AV. RUI BARBOSA, 9091 CENTRO) BARREIRAS - BA| CEP 47800-082
0 (77)3612-8587/0 (77)99908-68911 0 E-MAIL: insectcontrol@outlook.com.br
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Orçamento para Serviço de Sanatização

Orçamento elaborado por: PRESTADORA DE SERVIÇO MAOLI, localizada
em Santa Maria da vitória.

Orçamento elaborado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
DESIDERIO

Serviços: Sanatização

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado ao final do serviço. Sendo
o valor cobrado 1,54 (Um Real e Cinqüenta e Quatro Centavos) por ni2.

Área total de 11.333,33 m2. Valor do serviço R$ 17.453,32 (DEZESSETE MIL

QUATROCENTOS E CINQÜENTA E TRES REAIS E TRINTA E DOIS
CENTAVOS)

LOCAIS:Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Maternidade Nossa Sra.
Aparecida, Posto Antônio Pereira da Rocha, Posto Otacilio Jesuino de Oliveira,
Casa da Gestante, Casa de Apoio, CAPS, SAMU,Secretaria Municipal de
Saúde, Prça. Juarez de Souza, abrigo dos idosos, Central de marcação e
Prefeitura Municipal de São Desidério-BA.

'CNP J :20.Z74.004/0001-Op
PRBBTADÔW^P^

/j j j jjí!^ , Rúa Cttnim Brtnco, 188 MalvaO

André Machado de Oliveira

Rua Castelo Branco, 188, casa | Malvão | CEP: 47640-000| Santa Maria da Vitória BA.

CNPJ: 20.274.094/0001-02 | e-mail: andrepacmaoli@gmail.com



f
biset Master
CONTROLE DE PRAGAS E VETORES

22

Av. Lo 33, Acsv 01, Lote 11, S/N, Piano Diretor Inset Master - Controle de Pragas e Vetores.
Sul, Palmas, TO, CEP 77027-012
Tel: (63) 32141084 / (63) 84658146 - Email: insetmaster@hotmail.com CNPJ: 19.827.650/0001-33Q Arse 151,

Orçamento: SANATIZAÇÃO Emitido em: / / Venc. / /

Cliente: PÍUEFEITUÍIA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO

Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bairro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cidade: São Desidério - BA

CNPJ/CPF: xxxxxxxxxxxxx

A INSET MASTER, através dos seus serviços e da pesquisa incessante, busca a

qualidade total na prestação de serviços, otimizando, nos diversos serviços
realizados por técnicos habilitados.

SERVIÇO: Sanatização

Valor do serviço R$ 1,52 (um real e cinqüenta e dois centavos) por m^

Área total: 11.333.33 m2. Sendo cobrado o valor total de R$ 17.226,66

(Dezessete Mil Duzentos e Vinte Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos).

LOCAIS:

Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Maternidade Nossa Sra. Aparecida,

Posto Antônio Pereira da Rocha, Posto Otacílio Jesuino de Oliveira, Casa da

Gestante, Casa de Apoio, CAPS, SAMU,Secretaria Mimicipal de Saúde, Prça.
Juarez de Souza, abrigo dos idosos, Central de marcação e

Prefeitura Municipal de São Desidério-BA.

X9.827.650/0001-33'
-tHHTE & LIMA LTDA - ME
Q. ARSE 151, AV. LO 33. ACSV 01, LOTE 11

pCaNO DIRETOR SUL
LGEPi 77.027-012 • PALMAS-TOj
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A
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECFíETARIA ESTADUAL DÉ SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ

SANITÁRIO

Ah/ará N^
OÓ1/2020

Validade 0V12/2020

Coordenadòr(a) SlIZETE CRISnNE DIAS E SILVA de acordo com a

Legislação Sanitária vigente e conforme P^rocesso ns 151/2019 , concede Licença de Funcionamento a:

Razão Social / Nome: RODRIGUES& barbosaltda

Nome Fantasia: INSECr CONTROL DEDETIZADORA CNPJ / CPF: 00.571.934/0001-83

Endereço: RUA RUI BARBOSA N^909

Bairro: CENTOO
Cidade: BARREIRAS-BA

Responsável legai: JOSÉ RODRIGUES DO NA$CIMENTO SOBRINHO CPF: 450.363.654-49

Responsável Técnico: J05E RODRKBUES DO NASCIMENTO SOBRINHO Conselho /Registro

CREA-BA-1606812017

Observações:

RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO

- IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.

BARREIRAS 23/01/2020 2020

rwilâ^íWsilv?
Matrícula n* Í9.'62\ôil'n

DIRETOR (A)/CQORDÉNA[klR(A) •

,  . W>.^V>AV.V.V.V///AV,ViV.V.V.V.V.V////.V,V.V,7.V//



2Í

Foi paga a importância de RS 876.26 ^(OITOGENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E
SEIS,CENTAVOS).

Conforme conhecimento 011401, datado de 14/01 de 2020

Técnica'
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 27

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

00.571.934/0001-83
MATRIZ

DATA OE ABERTURA

27/04/1995
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

RODRIGUES & BARBOSA LIDA

TITULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PLANTCERTO CONTROLE BtOLOGICOS E HOMEOPÁTICOS

■põRír
ME

CÚOtGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados antoriormeRte

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIOAOES ECONGMCAS SECUNDARIAS
46.12-5410 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e
químicos
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIÕÍCÃ
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AVRUY BARBOSA

NUMERO

809
COMPLEMENTO

CEP

47.806-098
BAKRO/DtSTRITO

RENATO GONÇALVES
município

BARREIRAS BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
RODRIGUES.AGRO@IBEST.COM.BR

TElEPSRE
(77) 3612-6587

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EPR)

émjAçAOCAbtôtRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 13/05/2020 às 08:54:19 (data e tiora de Brasfiia). Página: 1/1

O CONSULTAR QSA "D VOLTAR S IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clíQue acui.

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Seçjçps çr/pj
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoiia-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: RODRIGUES & BARBOSA LTDA
CNPd: 00.571.934/0001-83

® Pazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas desponsabKldade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

administrados pela Secretaria da Receite Federal do Brasil (RFB) com
rírtoí ^ de 25 de outubro de-1966 -^digo Tributáno Nacional (GTN). ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

^  Procuradoiia-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritosem Dívida Ativa da Uniao (DAü) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN

dP embargos da Fazenda Pública em processos
de desconsideração para fins

disposto nos arts. 205 e 208 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

^to certidâoé válida para o estabelecimento matriz e suas «liais e, no caso de ente federativo para
todre os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados Refere-se à situação do

Sn'^!:?aTdr^rá'lto® ® contn-buiçSsnas alíneas a a d do parágrafo unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação deste^rtidâo está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov,br>.

Certi^dão ernitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 2/10/2014
Emitida às 07:23:11 do dia 28/02/2020 <hora e date de Brasllia>
Válida até 26/08/2020.
Código de controle da certidão: 7DA1.7E72.6511.08AE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12/03/2020 11:45



>  governo do ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 12/05/2020 11:â9

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": 20201386572

razAo social

RODRIGUES & BARBOSA LTDA

inscrição estadual CNPJ

066.297.167 00.571.934/0001-83

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda PiSblica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 12/05/2020, 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://vwvw.8efaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartáo original de Inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página I de 1 RelCertidaoNegativa.rpt
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
DIRETORIA DE TRIBUTOS

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 149 VItA RICA - CENTRO EMPRESARIAL
BARREIRAS - BA - CEP; 478134)10
FONE(S): (77) 3614-7100 CNPJ/MF: 13.654.405rtl001-95

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS
COM EFEITOS DE NEGATIVA

N'' 000884/2020

Nome/Razão Social; RODRIGUES & BARBOSA LTDA

Nome Fantasia: PLANTCERTO CONTROLE BIOLOGICOS E HOMEOPÁTICOS

inscrição Municipal: 5818 CPF/CNPJ: 00^71.934/0001-83

Endereço: AV RUY BARBOSA, 909 RENATO GONÇALVES

BARREIRAS - BA - CEP: 47806-098

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA
EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO

CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS. RESSALVANDO O DIREITO

DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS

POSTERIORMENTE.

Data de Emissão: 13/3/2020

Validade: 30 (TRINTADIAS

Esta certidão abrange somente o contribuinte acima identificado.

Observações:

******** ************************************************* ******

********************** ****** »«*••««*«**#«,*****«******»**»*,*****•******* ********* **************

Código de controle da certidão; 339000247777

Efni»s<MtLTON

Atenção; Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

Vf
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Consulta Regularidade do Empregador
3j^

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrfi'pages/consultaEmpregador.jsf

CAfjrü
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Rociai:

Endereço:

00.571.934/0001-83

:OSE RODRIGUES DO NASCIMENTO SOBRINHO

RUA JOÃO ALVE DE OUVEIRA 97 / CENTRO / CAMPINA GRANDE / PB /
58100-250

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

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

VaÍidade:08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030801011431667729

Informação obtida em 22/04/2020 17:05:41

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

1 ofi
22/04/2020 17:07
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PODER JUDIC lÁR.10
.  JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODRIGUES & BARBOSA LTDA
i

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.571.934/0001-83

Certidão n°: 2510761/2020

Expedição: 28/01/2020, às 16:05:53

Validade: 25/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

C e r t i f i c a - se que RODRIGUES & BARBOSA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

00.571.934/0001-83, 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 juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se á verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http :.//www . tst. jus . br) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de,Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
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.

Dúvidaii í» injqeatòers: cndtüJt;-;!::. j as . br
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/05/2020 às 08:56) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ n"" 00.571.934/0001-83.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em httD://divulaacandcontas.tse.ius.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle

5EBB.E057.280C.F967 no seguinte endereço: httDs://www.cni.ius.br/imDrobidade adm/autenticar certidao.ohp

Gerado em: 13/05/2020 as 08:56:07 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N® 13.655.436/0001-60

São Desidérío, 30 de abril de 2020.

limo. Sr.

José Neves Barbosa

M.D. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

São Desidério/BA

Assunto: Autorização para abertura de Processo Licitatório

Senhor Secretário,

Quanto à solicitação de Vossa Senhoria de autorizar a Comissão Permanente de

Licitação para abertura do processo iicítatório na modalidade Dispensa de Licitação,

para Contratação de empresa especiaiizada para prestação de serviços de

sanitízação (desinfecção de superfícies), onde eventuaimente possa ter sido

contaminado por fungos, bactérias e vírus, inciusive o coronavírus. Significa deixar

um ambiente iivre de micro organismos nocivos, requisitado peia Secretaria

Municipal de Saúde.

Justifica-se a escolha da modalidade de Dispensa de licitação, tendo em vista a

particularidade de execução do objeto, como passamos a aduzir:

Considerando a atual crise Pandêmica do novo coronavírus (Covid-19), tendo em vista

que o vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma Síndrome Respiratória Aguda que

podem variar de casos leves, graves, podendo até mesmo ser letal, é. evidente a

necessidade da sanitização (desinfecção de superfícies), visando, garantir benefícios à

1

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.655.436/0001-60

saúde das pessoas, proporcionando bem estar e higienização aos recintos. Impedindo o

acúmulo de vírus e outros microrganismos nocivos, freando a disseminação xle doenças

respiratórias.

A rede de atenção à saúde do município tem a Atenção Básica como porta de entrada

dos casos leves e a Assistência Hospitalar os casos moderados e graves, sendo

necessária a sanitização para o enfrentamento de emergência de saúde pública da Covid-

19, aumentando a proteção no atendimento e no tratamento dos que necessitam do

serviço prestado pela saúde do município de São Desidério.

Solicito que seja remetido à contabilidade para informar recursos orçamentários para o

exercício.

Após a informação da dotação orçamentária, deverá ser encaminhado ao setor de

compras para continuidade do tramite do Processo, atendendo na íntegra a Lei Federal n°

8.666/93, Art. 24 Inciso II e alterações posteriores.

Quanto a sua solicitação: AUTORIZO A ABERTURA DO PROCESSO

LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA.

Atenciosamente,

Jose Carlos/dêuarvalho

Prefáito Municipal

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000^.
Telefax: (77)3623-2145
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

São Desidérío, 30 de abril de 2020.

lima Sr^.

Ávila Isadora Queiroz Santos

M.D. Contadora - ORO -BA n® 039059.

ASSUNTO: Dotação Orçamentária.

Prezada Senhora,

Em atenção à solicitação do Prefeito Municipal, solicito a V. Sa. que informe a

disponibilidade Orçamentária para Contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de sanitização (desinfecção de superfícies), onde

eventualmente possa ter sido contaminado por fungos, bactérias e vírus. Inclusive

o coronavírus. Significa deixar um ambiente livre de micro organismos nocivo,

requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Por oportuno, solicito que encaminhe ao setor de compras para elaboração da dispensa e

contrato atendendo a Lei 8.666/93 Art. 24 inciso II e suas alterações posteriores.

Atenciosamente,

João Antônio Rodrigues Linhares.
Secretário Municipal de Administração Planejamento Finanças e Orçamento

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.655.436/0001-60

São Desidério, 4 de maio de 2020.

limo Sr.

Gustavo Henrique Barbosa dos Reis

Chefe do Setor de Compras e Licitações

ASSUNTO: Dotação Orçamentária.

Senhora Cleia Magna,

Em atenção à solicitação do Secretário Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e

Orçamentos, referente à disponibilidade Orçamentária para Contratação de empresa

especializada para prestação de serviços de sanitização (desinfecção de superfícies), onde

eventualmente possa ter sido contaminado por fungos, bactérias e vírus, inclusive o

coronavírus. Significa deixar um ambiente livre de micro organismos nocivo, requisitado pela

Secretaria Municipal de Saúde, informo abaixo os seguintes recursos Orçamentários para

atenderem as despesas, declaro que os mesmos estão em conformidade aos Arts. 15, 16 e 17

da Lei de Responsabilidade Fiscal:

Dmmrnmmmmrnm

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade: 02.07.001 - fundo municipal de saúde - FMS.

Projeto atividade: 10.305.002.2.057 - gestão das ações de vigilância em saúde TFVS

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros serviços terceiros - pessoa jurídica

Fonte: 14 - transferência de recurso do SUS

Por oportuno, solicito que encaminhe ao jurídi/ para apreciação da minuta do contrato e realize o
processo administrativo atendendo a LeLÔíõeo/bf A 24 inciso x e suas alterações posteriores.

Ávila Iz^ora Queil
Contadora - CRC - BA n® 039059

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
Pça Emerson Barbosa, 01, CEP:47.820-000, Tel: (77) 3623-2145, São Deslério/BA

PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA E CONTRATAÇÃO
l-N" Ano: 2020 2.Data da Emissão: 04/05/2020 |3.0rgão Destino: Sec. Saúde

4.Unidade Requisitante: 5.Assinatura:

Sec. Saúde

unicipai de Saúde

8.PERÍODO
7,JUSTFCA6.NECESSÍDADE

Uso/Consumo

O presente termo de referência tem por
escopo subsidiar o procedimentode

Dispensa de Licitação, através do Art. 24,
Inciso II da Lei 8.666/93, para

Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de sanitizaçâo

(desinfecção de superfícies), onde
eventualmente possa ter sido

contaminado por fungos, bactérias e vírus,
inclusive o coronavírus. Significa deixar
um ambiente livre de micro organismos

nocivo, requisitado pela Secretaria
Municipal de Saúde.

Considerando a atual crise Pandêmica do novo coronavírus (Covid-19), tendo em vista
que o vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma Síndrome Respiratória Aguda que

podem variar de casos leves, graves, podendo até mesmo ser letal, é evidente a
necessidade da sanitizaçâo (desinfecção de superfícies), visando, garantir benefícios à
saúde das pessoas, proporcionando bem estar e higienizaçâo aos recintos. Impedindo o
acúmulo de vírus e outros microrganismos nocivos, freando a disseminação de doenças

respiratórias.
A rede de atenção à saúde do município tem a Atenção Básica como porta de entrada

dos casos leves e a Assistência Hospitalar os casos moderados e graves, sendo
necessária a sanitizaçâo para o enfrentamento de emergência de saúde pública da

Covid-19, aumentando a proteção no atendimento e no tratamento dos que necessitam
do serviço prestado pela saúde do município de São Desidério.

30 DIAS

ASSINATURA E CA(|IMBO DO RESPONSÁVEL

(LO
CO



9.FOR

Mé30dU
atestada

MA OE PAGAMENTO: 10.FORMA DE ENTREGA:

3S após^ e emií
pela s^^oretarií

ssão da nota fiscal, devidamente
1. CONFORME SOLICITAÇÃO

11.

ITEM
12.C^ÓD. 13.DESCRIMINAÇÃ0 DO PEDIDO 14.unid IS.Qt

VALORES ESTIMADOS

16. V. Unt IT.Total

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
sanitização (desinfecção de superfícies), onde eventualmente possa ter
sido contaminado por fungos, bactérias e vírus, inclusive o coronavfrus.

Significa deixar um ambiente livre de micro organismos nocivo,
requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

1 1 R$ 17.226,66 R$ 17.226,66

19.VALOR TOTAL > R$ 17.226,66
Instruções:

Assinatura: responsável e carimbo Necessidade: objeto da requisição. Justificativa: motivação da despesa ou contratação. PerlodoAJso/Cons.: tempo de duração do material, serviço ou
contratação. Dotação Orçamentária: informar a dotação orçamentária e assinatura do responsável. Forma de Pagamento: à vista ou à prazo, discriminando o número de parcelas. Forma de
Entrega: bem, obra ou serviço. Item: seqüência numérica. Código: campo a ser preenchido quando Município tiver catálogo de compras. Discriminação: detalhamento da necessidade. Unid.:
oacote. caixa, resma, litros, quilos, metros etc. QTD.: quantidade que desejada por unidade. Valores: valor por item. Valor Total: valor total do pedido



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO DESIDÉRIO
Pça Emerson Barbosa, 01, CEP:47.820-000, Tel: (77) 3623-2145, São Desiério/BA

MAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA

DISPENSA DE VALOR (X ) CONVITE ( ) TOMADA DE PREÇO ( ) CONCORRÊNCIA ( ) 037/2020

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sanitização (desinfecção de superfícies), onde
eventualmente possa ter sido contaminado por fungos, bactérias e vírus, inclusive o coronavírus. Significa deixar um ambiente livre de micro organismos
nocivo, requisitado peia Secretaria Municipal de Saúde.

ASSINATURA E CARIMBO

PROPOSTA

FORNECEDORES
1 2

ALUUUIUAVAU VAI.UI\

1 R&B R0DI6UES & BARBOSA SIM Itens 01. R$ 17.000,00

ÍNSET MASTER SIM Itens 01. R$ 17.226,66

3 PRESTADORA DE SERVIÇOS MAOLI SIM Itens 01. R$ 17.453,32

APURAÇÃO TOTAL GERAL: R$ 51.679,98

ITEM UNID QTD SECRETARIA DISCRIMINAÇÃO Fomi VALOR Fom.2 VALOR
Fom.3

VALOR

Fom.4

VALOR

Fom.5

VALOR

Fom.6

VALOR

Fom.7

VALOR

1 ünid. 1 Administração
Prestação de sanitização (desinfecção de
superfícies)

R$ 17.000,00 17.226,66 R$ 17.453,32

TOTAL R$ 17.000,00 17.226,66 R$ 17.453,32 #REFI #REFI #REFI #REFI

Gustavo Henrique Barbosa dos Reis
Chefe do Setor de Compras e Licitações

4=»-
O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
CNPJ:13.655.436/0001-60

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 037/2020

JUSTIFICATIVA DO SETOR DE COMPRAS

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sanitização

(desinfecção de superfícies), onde eventualmente possa ter sido contaminado por fungos, bactérias

e vírus, inclusive o coronavírus. Significa deixar um ambiente livre de micro organismos nocivo,

requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Base Legal: Artigos 23, inciso II, alínea "a", e 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93, de 21.06.93.

Unidade: 02.07.001 - fundo municipal de saúde - FMS.

Projeto atividade: 10.305.002.2.057 - gestão das ações de vigilância em saúde TFVS

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros serviços terceiros - pessoa jurídica

Fonte: 14 - transferência de recurso do SUS

Empresa: RODRIGUES & BARBOSA LTDA sob n° 00.571.934/0001-83

Informam os presentes autos de solicitação proveniente da Secretaria Municipal de Saúde,

tendo como finalidade Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

sanitização (desinfecção de superfícies), onde eventualmente possa ter sido contaminado por

fungos, bactérias e vírus, inclusive o coronavírus. Significa deixar um ambiente livre de micro

organismos nocivo, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Considerando a atual crise Pandêmica do novo coronavírus (Covid-19), tendo em vista

que o vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma Síndrome Respiratória Aguda que podem

variar de casos leves, graves, podendo até mesmo ser letal, é evidente a necessidade da

sanitização (desinfecção de superfícies), visando, garantir benefícios à saúde das pessoas,

proporcionando bem estar e higienização aos recintos. Impedindo o acúmulo de vírus e outros

microrganismos nocivos, freando a disseminação de doenças respiratórias.

A rede de atenção à saúde do município tem a Atenção Básica como porta de entrada.dos casos

leves e a Assistência Hospitalar os casos moderados e graves, sendo necessária a sanitização

Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO DESIDÉRIO
CNPJ:13.655.436/0001-60

para o enfrentamento de emergência de saúde pública da Covid-19, aumentando a proteção no

atendimento e no tratamento dos que necessitam do serviço prestado pela saúde do município de

São Desidério.

O valor proposto no menor orçamento enquadra-se no disposto no art. 23, inciso II, alínea

"a" e no art. 24, inciso II, da Lei n°. 8.666/93, referindo-se à dispensa de licitação para contratação

de serviços, com pequena relevância econômica, diante da onerosidade de uma licitação.

O art. 24, II, da Lei n®. 8.666, de 21 de junho de 1993, dispõe que é DISPENSÁVEL a

licitação quando o valor para contratação de serviços for de até 10% (dez por cento) do valor

estipulado no art. 23, II, "a", R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

"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 que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,

compra ou aiienaçâo de maior vuito que possa ser realizada de uma só vez;"

**"Art. 23. As modalidades de iicitaçâo a que se referem os incisos i ajll do artigo

anterior serão determinadas em função dos seguintes iimites* tendo em vista o

valor estimado da contratação:

(...)

li - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: a) convite - até R$

176.000,00** (cento e setenta e seis mil reais);"

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

A escolha do fornecedor foi calçada nas propostas de preços apresentadas, entre as propostas

apresentadas a cotação da empresa RODRIGUES & BARBOSA LTDA, CNPJ sob n°

Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro, São Desidério/BA. TBL: (77) 3623-2145 -
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00.571.934/0001-83, apresentou a melhor proposta com o valor global de R$ 17.000,00 (Dezessete

mil reais). É a mais vantajosa para Administração, inclusive superando o valor da média dos três

orçamentos, ou seja, o valor que a Administração vai pagar com a dispensa de licitação, é inferior

ao limite licitatório na modalidade convite, sendo assim financeiramente favorável.

A escolha da proposta mais vantajosa teve como base os preços pesquisados pelo setor de

compras da Prefeitura Municipal, onde foram cotados os preços em 03 empresas na área de

dosimetria de radiação, e as 03 (três) empresas apresentaram cotações atendendo a todo o objeto,

assim sendo, a que escolha recaiu na empresa citada.

DA DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE

Para efetivação da dispensa da licitação a empresa escolhida deverá estar em dia com as

certidões;

> Apresentar o ato constitutivo ou contrato social, cédula de identidade e CPF do

representante legais.

> Certidões Conjuntivas de Débitos Tributos Federais e Dívida Ativa da União;

> Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;

> Certidão Negativa de Débitos Estadual;

> Certidão Negativa de Débitos Municipal;

Assim sendo, atendido o disposto nos artigos 23, inciso II, alínea "a", e 24, inciso 11, da Lei n°

8.666/93, e de forma a cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, apresentamos a presente

Justificativa para ratificação.

São Desiderio, 05 de maio de 2020.

GustavoS;:jenrique Barbosa dos Reis

Chefe do Setor de Compras e Licitações

Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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São Desidério, 05 de maio de 2020

À PROCURADORIA JURÍDICA

Referente: Minuta do Contrato:

Dispensa N° DP - 037/2020 e Processo Administrativo n° 477/2020

Senhora Procuradora,

Atendendo a determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e do Secretário de

Administração e Planejamento referente à realização de procedimento licitatório para

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sanitização

(desinfecção de superfícies), onde eventualmente possa ter sido contaminado por

fungos, bactérias e vírus, inclusive o coronavírus. Significa deixar um ambiente livre de

micro organismos nocivo, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Considerando a atual crise Pandêmica do novo coronavírus (Covid-19), tendo em vista que o

vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma Síndrome Respiratória Aguda que podem

variar de casos leves, graves, podendo até mesmo ser letal, é evidente a necessidade da

sanitização (desinfecção de superfícies), visando, garantir benefícios à saúde das pessoas,

proporcionando bem estar e higienização aos recintos. Impedindo o acúmulo de vírus e

outros microrganismos nocivos, freando a disseminação de doenças respiratórias.

A rede de atenção à saúde do município tem a Atenção Básica como porta de entrada dos

casos leves e a Assistência Hospitalar os casos moderados e graves, sendo necessária a

sanitização para o enffentamento de emergência de saúde pública da Covid-19, aumentando a

proteção no atendimento e no tratamento dos que necessitam do serviço prestado pela saúde

do município de São Desidério.

Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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Solicito que seja emitido parecer jurídico referente à Minuta do Contrato, atendendo ao que

estabelece o Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

O custo estimado para a contratação foi realizado para parâmetro do mesmo, esta anexo ao

processo.

Atenciosamente,

Gustavo Henrique Barbosa dos Reis

Chefe do Setor de Compras e Licitações

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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PARECER JURÍDICO N*": 084/2020 PGM/PMSD

Processo administrativo n°: 477/2020

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Art.24, II, da Lei n*" 8.666/93 alterado pela

Medida Provisória N** 961, de 06 de maio de 2020.

Direito Administrativo. Licitações e Contratos. Dispensa de

Licitação. Objeto: Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de sanitização (desinfecção de

superfícies), onde eventualmente possa ter sido

contaminado por fungos, bactérias e vírus, inclusive o

coronavírus. Significa deixar um ambiente livre de micro

organismos nocivos. Termo de referência. Valor: R$

17.000,00 (Dezessete Mil Reais). Aprovação

Foi encaminhado a esta Assessoria Jurídica o procedimento de Dispensa de

Licitação, com fundamento no art. 24, inciso II da Lei n.® 8.666/93, com vistas 'à

"Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de sanitização

(Desinfecção de superfície), onde eventualmente possa ter sido contaminado por fungos,

bactérias e vírus, inclusive o Coronavírus", no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)

para emissão de parecer consultivo acerca da documentação e minutas apresentadas. A

manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada, cujo parecer não

tem caráter vinculativo nem decisório, razão pela qual deve ser submetido à apreciação da

autoridade superior.

Constam dos autos os seguintes documentos:

1. Memorando Interno do Secretário Municipal de Saúde Sr. José Neves

Barbosa solicitando autorização do Chefe do Executivo

2. Termo de Referência

3. Cotação de preços

Pça Emerson Barbosa, n°01- Centro, São Desidério/BA. TEL: (77)3623-2145
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4. Autorização de abertura de processo licitatorio;

5. solicitação da Despesa, coro a Manifestação Técnica a Ju«a da
nece»sid«le da coiWataçâo. o6|aüvo» e dMnçao «nalMca/adm.asWM
6. Dotação Orçamentária;

7. Solicitação de Parecer Jurídico

8. Minuta do Termo de Contrato;

9^ Documantos do contratado, Incluído a aua ptopoata do proço poloa aontiçca
ofertados;

Subiinhe-se que os autos vieram para emissão de parecer
jurídico, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n" 8.666/93.

É o breve relatório.

Trata-se de consulta acerca das contratações voltadas ao
enfrentamento da emergência em saúde pública derivada da propagação do
novo coronavirus (COVlD-19), bem como das 979/20
idêntico desiderato, à luz das regras erigidas pela Le. Federal n 13.979/20
com a redação dada pela Medida Provisória n° 961, de 2020, que a era^^^^^^da Dispensa de Licitação prevista no art. 24, inciso I e a . •

que assim dispõe:

Art. 24. É dispensável a licitação:

I. para obras e serviços de engenharia de vaior
até 10% (dez por cento) do iimite previsto na
aiínea "a", do inciso i do artigo anterior, desde que
não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou
serviço ou ainda para obras e serviços da mesma
natureza e no mesmo locai que possam ser
realizadas conjunta e concomitantemente

il - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez
por cento) do iimite previsto na alínea "a", do inciso ii do

Pt^ Emerson Barbosa, n»01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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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;

Com a edição da Medida Provisória N» 961. publicada em 06
de maio de 2020, foram alterados os valores para dispensa de licitação, bem
como foram modificados a forma de pagamento dos contratos, podendo
inclusive ser realizado pagamento antecipado conforme a necessidade.
Vejamos, na integra, o que dispõe a referida MP.

Presidência da República
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

MgPIDA PROVISÓRIA N° 961. DE 6 DE MAIO DE 2020,

Autoriza pagamentos antecipados nas
licitações e nos contratos, adequa os limites
de dispensa de licitação e amplia o uso do
Regime Diferenciado de Contratações
Públicas - RDC durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei.

Art. 1° Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos,
todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos:

1 - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e II do caput do art 24 da Lei n°
8 666. de 21 de lunho de 1993. até o limite de:

a) oara obras e serviços de engenharia até R$ 100.000.00 (cem mil mais), àesdequs
zzra^z-TnT r• sr ̂̂ta e
concomitantemente; e

Pça Emerson Barbosa, n^O 1 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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alienação de maior mito que possa ser reaiizada de uma só vez,

o pagamento antecipado nas iioitações e nos contratos peta Administração, desde
que:

represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação doa)
serviço; ou

b) propicie significativa economia de recursos, e

serviços, compras, alienações e locações.

§ r Na hipótese de que tmta o inciso II do caput. a Administração deverá:

I  . prever a antecipação de pagamento em editai ou em instrumento formai de
adjudicação direta; e

11 - exigir a devoiução integrai do vaior antecipado na hipótese de inexecução do objeto.

§ 2° Sem prejuizo do disposto no§1<-,a Administração poderá prever cauteias aptas a
reduzir o risco de inadimplemento contratual, tais como:

I. a comprovação da axecuçâo da parte ou de etapa iniciai do objeto peto contratado,
para a antecipação do valor remanescente.

li. a prestação de garantia nas modalidades de que trata o arf '.fí da I ei n'8.666, de
1993, de até trinta por cento do valor do objeto.

III - a emissão de titulo de crédito pelo contratado;

IV - o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por
representante da Administração; e

&/

Pça Emerson Barbosa. n°01 -Centro, Sao Desidério/BA. TEL; (77) 3623-2145
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V - a exigência de certificação do produto ou do fornecedor.

§ 3» É vedado o pagamento antecipado pela Admiração na túpótese de prestação de
serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

^  sssasscrTsííss r r;s rr.
prorrogações.

Ali. 3° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília. 6 de maio de 2020:199° da Independência e 132° da República.

JAIRMESSIASBOLSONARO
Paulo Guedes

Tendo em vista as questões táticas e técnicas apontadas,
fundamentou-se a pretensão no inciso IV, do artigo 24 da Lei no 8.666/93. No
entanto, conforme pontuado, em razão da especificidade da Le, e sua previsão,
nos casos de contratação decorrente do coronavirus, devera o setor
fundamentar as aquisições abrangidas pelo presente parecer referencial no art.
4^ da Lei n' 13.979 de 2020 e na Medida Provisória n° 961/2020.

Notoriamente, a pandemia causada pelo novo coronavirus
(COVID-19) vem impactando fortemente a atividade administrativa
Público, seja pela concentração de esforços nos serviços de saúde, seja peia
rigidez das medidas emergenciais adotadas para evitar a propagação do vírus
na sociedade.

Desta forma, compulsando os autos administrativos, no
entendimento desta procuradoria, no que se refere à Minuta do Contrato, este
se encontra dentro das exigências previstas na legislação, bem como que os

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, Sâo Desidério/BA. TEL; (77) 3623-2145
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atos até entâo praticados foram dentro da legalidade, não havendo nada que
possa obstar o prosseguimento do feito.

Quanto à justificativa da contratação, não cabe a Assessona
adenwr do médio das opçõéa do Admlnistr.do,, exoalo doaoto aoa

preceitos legais, se afrontados.

Quanto à escolha da empresa vencedora consta nos autos que
a empresa Rodrigues & Barbosa LIDA, inscrita no CNPJ n«
83, apresentou menor preço, com o valor total dos serviços em R$ 17.000_00
(dezessete mil reais), enquanto as empresas ^
18 827 650/0001-33 apresentou orçamento no valor total de R$ 17.270,00
(dezessete mil e duzentos e setenta reais) e a empresa Prestadora de Sennço
Maoli, CNPJ: 20.274.094/0001-02 apresentou orçamento no valor total
17 500 00 (dezessete mil e quinhentos reais), para a prestação do servç

d. piéS.»» Dhpédd. dé Uddaçéo. .aando todos os orç.m.nlos dentro
d, msrgem de velot permltld. no M, 24,11 da Ui n» 8.066ra3 e do ad.
Medida Provisória 961, de 06 de maio de 2020.

Ante o exposto, conciui-se, quanto à instrução processual, que
os requisitos inerentes foram devidamente cumpridos no presente feito, pelo
que somos de parecer favorável a contratação, via Dispensa de ücitaçao, da
Tmpresa Rodrigues a Barbosa LTOA, inscrita no CNPJ n» 00.571.34^
apresentou menor preço, com o valor total dos serviços em R$ 17^000,00
(dezessete mil reais), por apresentar o menor preço e disponibilidade para
fornecer o serviço objeto do presente processo administrativo.

À consideração superior.

São Desidério-BA, 08 de maio de 2020

Pça Emerson

Ermetina M^cedoXtnte' Pereira

OAB/BA N° 24.164

Procuradora Geral do Município

Barbosa, n°Ol - Centro, São Desidério/BA. TEL; (77) 3623-2145
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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

N°037/2020 PROCESSO N" 477/2020

DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sanitização

(desinfecção de superfícies), onde eventualmente possa ter sido contaminado por

fungos, bactérias e vírus, inclusive o coronavírus. Significa deixar um ambiente livre de

micro organismos nocivo, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

DA JUSTIFICATIVA

Considerando a atual crise Pandêmica do novo coronavírus (Covid-19), tendo em

vista que o vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma Síndrome Respiratória

Aguda que podem variar de casos leves, graves, podendo até mesmo ser letal, é

evidente a necessidade da sanitização (desinfecção de superfícies), visando, garantir

benefícios à saúde das pessoas, proporcionando bem estar e higienização aos

recintos. Impedindo o acúmulo de vírus e outros microrganismos nocivos, freando a

disseminação de doenças respiratórias.

A rede de atenção à saúde do município tem a Atenção Básica como porta de entrada

dos casos leves e a Assistência Hospitalar os casos moderados e graves, sendo

necessária a sanitização para o enfrentamento de emergência de saúde pública da

Covid-19, aumentando a proteção no atendimento e no tratamento dos que necessitam

do serviço prestado pela saúde do município de São Desidério.

DO CONTRATADO

CONTRATADO: RODRIGUES & BARBOSA LTDA

DO VALOR:

O valor Total é de R$: 17.000,00 (Dezessete mil reais)

DA BASE LEGAL

Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

DA AUTORIZAÇÃO

Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

São Desidério, 13 de maio de 2020.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

Pça Emerson Barbosa, n®01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2119. E-mail:
licitacao@saodesiderio.ba.gov.br.
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TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 140/2020

DISPENSA N° 037/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 477/2020.

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÊRIO , pessoa jurídica de
direito público, com sede d Pça. Emerson Barbosa, n° 01, Centro na cidade de São
Desidério -BA, inscrito no CNPJ sob n° 13.655.436/0001-60, neste ato representado
por seu Prefeito, Sr. José Carlos de Carvalho, brasileiro, casado, portador da
Carteira de Identidade RG n° 6055404 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n°
687.312.805-87, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado

CONTRATANTE e a empresa RODRIGUES & BARBOSA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°
00.571.934/0001-83, estabelecida ò AV. Ruy Barbosa, 909, Renato Gonçalves,
Barreiras-BA, CEP-47.820-000, neste ato representada por Marta Rejani Barbosa
Rodrigues, (Sócia/Administradora), portador(a) da Carteira de Identidade RG n°
662315 SSP/PB inscrito(a) no CPF sob n.° 237.429.504-44 e José Rodrigues do
Nascimento Sobrinho, (Sócio Administrador), Carteira de Identidade RG n°: 864112
SSP- PB, inscrito no CPF sob n°. 450.363.064-49 residente e domiciliado na cidade de

Barreiras-BA e, doravante denominado CONTRATADO, para cumprimento do
objeto abaixo descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto da presente licitação, através da Dispensa de Licitação, de

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sanitizoção

(desinfecção de superfícies), onde eventualmente possa ter sido contaminado por

fungos, bactérias e vírus, inclusive o coronavírus. Significa deixar um ambiente livre

de micro organismos nocivo, requisitado pela Secretaria Municipal de- Saúde,

originária do processo licitatório da Dispensa de Licitação N° 037/2020 e Processo

Administrativo N° 477/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO
2.1 O presente CONTRATO rege-se pelas seguintes normas: I) Leis n° 8.666, de 21
de junho de 1993, n° 8.883, de 8 de junho de 1994 e n® 9.648, de 27 de maio de
1998 e demais disposições legais reguladoras de licitações da Administração
Pública Federal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO
3.1 A presente contratação é efetuado em conformidade com o resultado da
licitação promovida pelo Dispensa n° 037/2020, em que ò CONTRATADA foi
Ratificada o objeto da licitação.

1
Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-000.

Telefax: (77)3623-2119
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CLÁUSULA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
4.1. Constituem parte integrante deste Contrato os seguintes documentos, cujo
teor as partes declaram ter pleno conhecimento:
I) Termo de Referência;
II) Proposta de preços e documentos apresentados pela CONTRATADA na
DISPENSA

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
5.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais), de
acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela
CONTRATADA na Dispensa n° 037/2020, entendido este como preço- justo e
suficiente para a execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo
abaixo:

5.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas
para execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e
trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, frete,^ seguro,
combustível, EPrs, transporte dos equipamentos, instalação, montagem e
desmontagem, bem como as despesas com alimentação, transporte e
hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao cumprimento integral
do objeto contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores,
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para
execução completa do objeto.
5.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser REVISADOS
observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do ort. 65 do Lei
Federal n.° 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO
6.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos
financeiros alocados na seguinte dotação orçamentária:

Unidade: 02.07.001 - fundo municipal de saúde - FMS.

Projeto atividade: 10.305.002.2.057 - gestão das ações de vigilância em saúde TFVS

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros serviços terceiros - pessoa jurídica

Fonte: 14 - transferência de recurso do SUS

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
protocolizoção da Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
7.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou o proposta
vencedora da licitação e deverá vir acompanhado das Certidões de
Regularidade Fiscal e Trabalhista.
7.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente
executado e toda a documentação completa e de acordo com as -cláusulas

Praça Emerson Barbosa, 01, Centro. CEP: 47.820-00|
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deste Termo, iniciará somente quando da abertura do expediente de pagamento
no órgão que emitiu a noto de empenhio ou o contrato.
7.4. O pagamento devido ao contratado será efetuado através de transferência
bancária, após a entrega do bem, devidamente atestado o cumprimento da
obrigação do objeto da licitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a
apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e aprovada(s) pelo setor
de liquidação do Município.

7.5. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contondo-se os prazos acima
estabelecidos a partir da data de sua reapresentação para efeito de pagamento.

7.6. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em tiipótese
alguma, servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o
serviço/fornecimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÂO DE PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO.

1) DO REAJUSTE

Não tiaveró reajuste de preços durante a vigência do instrumento contratual, bem
como dos eventuais aditivos firmados.

2) DA REPACTUAÇÂO DE PREÇOS

Será permitida a repactuação do contrato, desde que seja observado o
interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data do orçamento a que a
proposta se referir, ou da data da última repactuação. Será adotada como data
do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio
coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente ò época da
apresentação do proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de
antecipações e de benefícios não previstos originariamente. A repactuação será
precedida de demonstração analítica do aumento dos custos e em casos de
contratação de terceirização.

3) DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual na
hipótese de sobreviverem fotos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando área econômica extraordinária e extracontratual (art. 65, inc. II,
alínea d).

Nesse caso, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos
componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, onde tal
demonstração será analisada pela. Prefeitura para verificação de sua viabilidade
e/ou necessidade.

Praça Emerson Barbosa, n** 01, Centro. CEP: 47.820-
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CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

O prazo de vigência do CONTRATO é até 31 de dezembro de 2020 contado o partir
da data da sua assinatura. Parágrafo 1®. Findo o prazo indicado acima, o
CONTRATO poderá ser renovado por novos e sucessivos períodos, até o limite de 60
(sessenta) meses, observado os dispostos nos parágrafos 2° e 3°.

Parágrafo 2®. As renovações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas ao interesse
da Prefeitura quanto a manutenção do objeto e de os preços praticados, com os
reajustes legais, estarem de acordo com as práticas de mercado.

Parágrafo 3®. A prorrogação a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo,
de acordo com os Art 57, seus incisos e parágrafos e 65 seus incisos e parágrafos
da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO GESTOR

10.1 Fica nomeada como Gestora deste Contrato a Sra. Joana de Oliveira

Almeida, a quem caberá designar o fiscal do cumprimento dos termos acordados,
conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.® 8.666/93.
10.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão
a com o Responsável designado Pela Portaria do Gabinete do Prefeito n® 242/2019,
que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento dos obrigações
contratadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1. Este instrumento contratual poderá ser rescindido de pleno direito pelo
CONTRATANTE, independentemente de notificação ou interpelação judicial, nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.® 8.666/93.

Parágrafo único. A inobservância por parte do CONTRATADO de todos os termos e
condições deste CONTRATO não constituirá novação e nem ensejará renuncia ao
direito de exigi-los a qualquer tempo por porte do CONTRATANTE.

10.2 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com
as conseqüentes penalidades contratuais e legais.
10.3. O CONTRATANTE poderá rescindir uniloteralmente o contrato nos hipóteses
previstas no Art. 78 da Lei Federal n® 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a
CONTRATADA, desde que não cause prejuízo o mesmo.
10.3.1. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78 do Lei
Federal n® 8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito o qualquer indenização.
10.4. O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a
ocorrência de quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n®
8.666/93, será comunicado pela parte prejudicada ò outra, mediante notificação
por escrito.
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10.5. A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes do
contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Contrato de
Licitação, no Proposta de Preços e nos cláusulas contratuais, e ainda, observada a
Legislação em vigor, será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do
responsável, anotando nome e matrícula:
12.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação do conformidade do
serviço/fornecimento com o especificação;
12.1.2 definitivamente, após verificação do qualidade do serviço/fornecimento e
conseqüente aceitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
13.1. DA CONTRATANTE

13.1.1. Proporcionar todas as condições poro que o CONTRATADA posso
desempenhar de acordo com os determinações do Contrato, e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência
13.1.2. Efetuar o pagamento ao licitonte vencedor, quando do suo contratação,
de acordo com o preço, os prazos e os condições estipuladas neste Contrato.
13.1.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o
pagamento das taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao
bom andamento dos serviços/fornecimentos;
13.1.4. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o
execução do objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências
corretivas;

13.1.5. Rejeitar, no todo ou em porte, por intermédio do fiscalização, o
serviço/fornecimento de objeto que estejam em desacordo com o firmado,
podendo exigir, a qualquer tempo, o substituição dos que julgar insuficientes ou
inadequados;
13.1.6. Aplicar a Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais depois de
constatados as irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;
13.1.7. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos
e demais condições necessárias à execução do contrato.
13.1.8. Exercer o acompanhamento e o fiscalização dos serviços/fornecimentos,
por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio os falhos
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente poro os providências cabíveis;
13.1.9. Notificar a CONTRATADA por escrito do ocorrência de eventuais
imperfeições no curso do execução dos serviços/fornecimentos, fixando prazo
poro o suo correção;
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13.1.20. Exigir o cumprimento de todas os obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com os cláusulas contratuais e os termos de suo

proposta;
13.1.21. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições de tiabilitaçõo e qualificação exigidas na licitação;

13.2. DA CONTRATADA

13.2.1. Executar o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de
sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais;

13.2.2. Efetuar o objeto em estrita observância das especificações deste Termo de
Referência e da proposta, acompanhado do respectiva nota fiscal juntamente
com todos as regularidades fiscais em dias;
13.2.3. Indicar um representante legal com todos os poderes poro representá-lo
perante a CONTRATANTE.
13.2.4. Os empregados do CONTRATADA destinados à execução dos
serviços/fornecimentos deverão trabalhar uniformizados e com identificação e não
terão vínculo empregatício com o CONTRATANTE, sendo contratados,
subordinados e remunerados único e exclusivamente pela CONTRATADA, que será
responsável por encargos sociais e trabalhistas, vales transportes, auxílio
alimentação, seguros de acidentes de trabalho, impostos, taxas, contribuição
previdenciária, verbas rescisórias e outros previstos em lei ou em normas-coletivas
de trabalho.

13.2.5. manter todas as condições de habilitação, regularidade fiscal, econômico-
financeiro e de qualificação técnica, exigidas no contrato;
13.2.6. A Licitante vencedora, após assinatura do Termo Contratual, ficará
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que o Administração entender necessárias nas quantidades dó objeto,
no forma do § 1- do Artigo 65 do Lei Federal n° 8.666/93. Fica estabelecido que a
CONTRATANTE poderá realizar supressão superior o 25%, desde que por acordo
entre os partes e mediante termo aditivo, que será devidamente assinado por
ambos as partes, conforme inciso II, do §2°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93.
13.2.7. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da
obrigação.
13.2.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.
13.2.9. Substituir imediatamente os produtos que se apresentarem fora das
especificações técnicas, e, caso estejam em desacordo, os produtos serão
devolvidos no ato do entrega e será emitido no mesmo momento. Relatório de
Inconformidade/ Devolução, que deve ser assinado pelo entregad^i; e pelo
recebedor do mercadoria.

13.2.10. Executar o objeto diretamente, sendo vedado a subcontrataçãój
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13.2.n. Os produtos o serem entregues deverão ser de 1° qualidade, estando
sujeitos o devolução;
13.2.12. A entrega será de forma parcelada e deverá ser feita nas unidades
informadas pelo setor das Secretarias, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos,
após Ordem de Compra assinada pelos responsáveis, sem custo adicional, sendo
de total responsabilidade da Licitante Vencedora o frete, carga e descarga do
objeto.O

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
14.1. Pelo inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:
14.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
14.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma
vez comunicada a sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e
proporções:
14.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento
de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do
valor total do contrato;

14.1.2.2 Atraso injustificado no início do execução do objeto em relação ao prazo
estipulado no cláusula sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de
Referência: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso sobre o vòlor total
do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de
0,7% (sete décimos por cento) e a conseqüente rescisão contratual;
10.1.2.3 Atraso na regularização do serviço/fornecimento rejeitados, após o prazo
de 10 (dez) dias, a contar da data de comunicação oficial, sujeitará à
CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento
questionada, por dia de atraso.
14.1.3 Rescisão contratual;

14.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento
de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e
14.1.5 Declaração de inidoneidode para licitar ou contratar com o Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou"até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou o
penalidade, que será concedida após a licitante ressarcir a Administração por
eventuais prejuízos causados e, após decorrido o prazo do sanção aplicada com
base no subitem anterior.

14.1.5.1 Poro aplicação do penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia
do interessado será de 10 (dez) dias da abertura de vista;
14.1.6. Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do
interessado será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimaçõo do ato;
14.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicado cumulativamente com os
demais sanções, e não terá caráter compensatório, sendo que a suo ç^bronço
não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos;
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14.1.8 A multa, aplicado após regular processo administrativo, será descontada da
garantia apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o
seu valor exceder ao do garantia, além da perda desta, a CONTRATADA
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o coso, cobrada
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA
o valor de qualquer multa porventura imposta.
14.1.9. As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total
limitado o 30% (trinta por cento) do vaior do integralidode do avença.
14.1.10. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpo
exclusiva da CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da
penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com o
Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
14.1.11. Para a aplicação dos penalidades previstas serão levados em conto a
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração
Pública, a reincidência na prática do ato e os justificativas apresentadas pela
CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou
de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA
15.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva
súmula no Diário Oficial da Entidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
16.1. O presente instrumento que obriga as partes por si e por seus sucessores não
poderá ser objeto de cessão ou transferência a terceiros, sob pena de caracterizar
justa causa para rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS
17.1. Tal como prescrito no lei, o CONTRATANTE e o CONTRATADO não serão
responsabilizados por fatos comprovodamente decorrentes de casos fortuitos ou
de força maior, ocorrências eventuais cuja solução se buscará mediante acordo
entre os partes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do Termo de Contrato será exercida pelo fiscal Sr. Jacy Alves dos
Santos, designado pela secretaria solicitante. Através da portaria n° 198/2pJ9.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8
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18.1. Fica eleito o Foro de São Desidério poro dirimir dúvidas ou questões oriundas
do presente contrato.
18.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo
em 03 (três) vias de igual teor e formo, tendo um só efeito legai, na presença de 02
(duas) testemunhas que, após lido, o subscrevem.

São Desidério /BA, 13 d 2020.

José Carlos de Car^allKL^^
Prefeito Munici^qf

TESTEMUNHAS: 01 -

Contratada
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EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE

LICITAÇÃO N" 037/2020. PROCESSO
N" 477/2020. CONTRATO N° 140/2020.

DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sanitização

(desinfecção de superfícies), onde eventualmente possa ter sido contaminado por

fungos, bactérias e vírus, inclusive o coronavírus. Significa deixar um ambiente livre de

micro organismos nocivo, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA

DA CONTRATADA: RODRIGUES & BARBOSA LIDA

DO VALOR:

O valor Total é de R$:17.000,00 (Dezessete mil reais)

DA BASE LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

São Desiderío, 13 de maio de 2020.

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
lictacao@saodesiderio.ba.gov.br.
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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE UGITAÇÃO

N«037/2020 PROCESSO N* 477/2020

ppQpji^TQ

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sanltização

(desinfecção de superfícies), onde eventualmente possa ter sido contaminado por

fungos, bactérias e vírus, inciusive o coronavírus. Significa deixar um ambiente iívre de

micro organismos nocivo, requisitado pela Secretaria Municipai de Saúde.

DA JUSTIFICATIVA

Considerando a atual crise Pandêmica do novo coronavírus (Covid-19), tendo em

vista que o vírus tem aita transmissibiiidade e provoca uma Sfndrome Respiratória

Aguda que podem variar de casos leves, graves, podendo até mesmo ser letal, é

evidente a necessidade da sanitização (desinfecção de superfícies), visando, garantir

benefícios à saúde das pessoas, proporcionando bem estar e higienização aos

recintos. Impedindo o acúmulo de vírus e oubos microrganismos nocivos, freando a

disseminação de doenças respiratórias.

A rede de atenção à saúde do município tem a Atenção Básica como porta de entrada

dos casos leves e a Assistência Hospitalar os casos moderados e graves, sendo

necessária a sanitização para o enfrentamento de emergência de saúde pública da

Covld-19, aumentando a proteção no atendimento e no tratamento dos que necessitam

do serviço prestado pela saúde do município de São Desidério. _

DO CONTRATADO

CONTRATADO: RODRIGUES A BARBOSA LIDA

PQYAWR}

o valor Total é de R$: 17.000,00 (Dezessete mil reais)

PAPAgBUCAL

Art 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

DA AUTORIZACAO

Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE UCITAÇÃO.

São Desidério, 13 de maio de 2020.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL

Pça Emctsoa Barbosa, nDl - Centro, Sfio Desiddrio/BA TEL: (77) 3623-2119. E-tnaO:
1icitacao@«odesidcrio.bB.gQv.br.

Certificação Digital: IHZVWCM6-DMWUH4QP-EQ2FGVYN-OXPOVAUJ

Versão eletrônica disponível em: httpsV/saodesiderio.ba.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2^00-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE
LICrrAÇÃÒ N" 037/2020. PROCESSO
N* 477/2020. CONTRATO N* 140/2020.

DOOBJETO

Cootiataçfo de empresa especializada paia prestação de serviços de sanitizaçSo

(desin&cçdo de supeificies), onde eventualmente possa ter âdo contaminado por

fungos, bactérias e virus, inclusive o coronaviius. Significa deixar um ambiente livre de

micro organismos nocivo, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATANTE! PREFEITURA MUNICtPAL DE SÃO DE8IDÉRI0/BA

DA CONTRATADA: RODRIGUES & BARBOSA LIDA

PQVAIyORt-

O valor Total é de R$:17.000,00 (Dezessete mil reais)

DA BASE LEGAL: Art 24, Inciso D da Lei 8.666/93.

VIGÃNCIA: 12 fdozel meses.

SSo Desiderio, 13 de maio de 2020.

Pça Emenon Baibosa, n^I -Centro, SSo Desidéiio/BA. TEL: (77) 3623-2145. B-man:
lictacgo@Mode«lderio.ba.gov.br.
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Objeto: Contratação de ennpresa especializada para prestação de serviços d
sanitização (desinfecção de superfícies), onde eventualmente possa ter sid
contaminado por fungos, bactérias e vírus. Inclusive o coronavírus. Significa deixc
um ambiente livre de micro organismos nocivo, requisitado pela Secretaria Munlclp<

de Saúde.

Tipo de documento: LICITAÇÃO

Mês de referência: 5

Ano de referência: 2020

IP de acesso: 177.234.160.182

Data de impressão 13/05/2020 às
15:43

Data de publicação: 13/05/2020

Titulo: DP-037-2020

Tipo de publicação: Extrato d
Dispensa

Modalidade Dispensa

Atestamos a publicação de documento no Portai da Transparência da Prefeitura Municipal coi
finalidade de atender a Lei de acesso a informação de 18 de novembro de 2011.

Responsável

Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de São DesIdério-BA

Setor: Licitações
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