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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 247/2020

DISPENSA N° 057/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 558/2020.

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO , pessoa jurídica
de direito público, com sede d Pça. Emerson Barbosa, n° 01, Centro no 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 do 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 o empresa J.M.M DA ROCHA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°
09.912.877/0001-23, estabelecida ò AV. JK, n° 83, Centro-São Desidério-BA, neste
ato representada por JOSÉ MARIO MUNIZ DA ROCHA, (Sócio), portador(a) do
Carteira de Identidade RG n° 913800651 SSP/BA, inscrito(a) no CPF sob n.°
997.822.195-68, residente e domiciliado na cidade de São Desidério-BA,
doravante denominado CONTRATADO, para cumprimento do objeto abaixo
descrito:

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

Contratação de empresa especializada na Aquisições de itens para a

estruturação da rede do SUAS, para atendimento remoto, bem como

adequação de alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que

atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de

riscos quanto à infecção ou disseminação do Coronavírus, solicitado pela a

Secretaria Municipal de Assistência Social, de São Desidério - BA.

CLÁUSULA 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 do Administração
Pública Federal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO
3.1 A presente contratação é efetuado em conformidade com o resultado do
licitação promovida pelo Dispensa n° 057/2020, em que à CONTRATADA yfoi
Ratificado o objeto do licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
^  1
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4.1. Constituem parte integrante deste Contrato os seguintes documentos, cujo
teor os partes declaram ter pleno conhecimento:
I) Termo de Referência;

IIJ 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 15.508,70 (Quinze mil quinhentos e
oito reais e setenta centavos), de acordo com os valores constantes na Proposta
de Preços, apresentado pela CONTRATADA na Dispensa n° 057/2020, 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, EPPs, 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.° 8.660/93.

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: 02.08.001 - Fundo Municipal de Assistência Social
•  Atividade: 8.244.003.2.075 - Gestão dos Recursos dos demais Programas do

FNAS

•  Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

•  Fonte: 29- Transferência de Recurso do FNAS

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
protocolizoção do Noto Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
7.2 A Noto 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 devidomenta
executado e toda a documentação completa e de acordo com os of^ysutó
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deste Termo, iniciará somente quando do abertura do expediente de
pagamento no órgão que emitiu o 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 do
obrigação do objeto do 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 noto fiscal/faturo não aprovado pelo CONTRATANTE, será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se os prazos acima
estabelecidos a partir da data de sua reapresentação para efeito de
pagamento.

7.6. A devolução do faturo não aprovado pelo CONTRATANTE, em hipótese
alguma, servirá de pretexto poro que o CONTRATADA suspenda o
serviço/fornecimento do objeto deste contrato.

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

1) DO REAJUSTE

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

2) DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

Será permitida a repactuação do contrato, desde que seja observado o
interregno mínimo de 12 (doze) meses, o contar da data do orçamento o que o
proposta se referir, ou do dota do última repactuação. Será adotado como doto
do orçamento o que o proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio
coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente ã época da
apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião do repactuação, de
antecipações e de benefícios não previstos originoriamente. 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 do execução do
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, coso fortuito ou fato do príncipe,
configurando área econômica extraordinária e extracontratual (art. 65, inc. II,
alínea d).

Nesse caso, o CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dqs
componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, onóM fa

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-00
Telefax: (77)3623-2119



68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

demonstração será analisado pela Prefeitura para verificação de sua viabilidade
e/ou necessidade.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

O prazo de vigência do CONTRATO é de 4 (quatro) meses 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
do Prefeitura quanto a manutenção do objeto e de os preços praticados, com os
reajustes legais, estarem de acordo com os 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
do Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO GESTOR

10.1 Fico nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. Gilberto Vosconcellos dos
Santos, o quem caberá designar o fiscal do cumprimento dos termos acordados,
conforme dispõe o artigo 67 do Lei Federal n.° 8.666/93.
10.2. A fiscalização e o acompanhamento do execução deste instrumento
ficarão a com o Resporisável designado Pela Portaria do Gabinete do Prefeito n°
050/2019, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das
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 porte do CONTRATADO de todos os termos
e condições deste CONTRATO não constituirá novoçõo e nem ensejará renúncia
ao direito de exigi-los a qualquer tempo por porte do CONTRATANTE.

10.2 A inexecuçõo, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão,
com os conseqüentes penalidades contratuais e legais.
10.3. O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente 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 a mesma.
10.3.1. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78
Federal n° 8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenizaça
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10.4. O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou o
ocorrência de quaisquer das situações descritas no Art. 78, do Lei Federal n°
8.ÓÓÓ/93, será comunicado pelo parte prejudicada à outra, mediante notificação
por escrito.
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, na Proposta de Preços e nas 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 da conformidade do
serviço/fornecimento com a especificação;
12.1.2 definitivamente, apás 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 para que a CONTRATADA possa
desempenhiar 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 a
execução do objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências
corretivas;

13.1.5. Rejeitar, no todo ou em porte, por intermédio da fiscalização, o
serviço/fornecimento de objeto que estejam em desacordo com o firmado,
podendo exigir, o qualquer tempo, a 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 a fiscalização dos serviços/fornecimentos,
por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio os folhos
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos emp
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à ou
competente poro as providências cabíveis;
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13.1.9. Notificar o CONTRATADA por escrito do ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços/fornecimentos, fixando prazo
poro o sua correção;
13.1.20. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
contratada, de acordo com as 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 os obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições de habilitação 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 para representá-lo
perante a CONTRATANTE.
13.2.4. Os empregados da CONTRATADA destinados à execução dos
serviços/fornecimentos deverão trabalhar uniformizados e com identificação e
não terão vínculo empregotício 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 Licitonte vencedora, após assinatura do Termo Contratual, ficará
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que a Administração entender necessárias nas quantidades do objeto,
no formo do § 1- do Artigo 65 do Lei Federal n° 8.666/93. Fica estabelecido que o
CONTRATANTE poderá realizar supressão superior a 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 for
especificações técnicas, e, caso estejam em desacordo, os produtos
devolvidos no ato da entrega e será emitido no mesmo momento. Relator
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Inconformidade/ Devolução, que deve ser assinado pelo entregador e pelo
recebedor da mercadoria.

13.2.10. Executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação.
13.2.11. Os produtos a serem entregues deverão ser de ]° qualidade, estando
sujeitos a devolução;
13.2.12. A entrega será de torma parcelada e deverá ser teita 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. Pela 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 da execução do objeto em relação ao prazo
estipulado na cláusula sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de
Referência: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso sobre o valor
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 inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida após a licitante ressarcir a Administração por
eventuais prejuízos causados e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no subitem anterior.

14.1.5.1 Paro aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defeso prévia
do interessado será de 10 (dez) dias da abertura de vista;
14.1.6. Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa pr<
interessado será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimaçõo do ato;
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14.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com os
demais sanções, e não terá caráter compensatório, sendo que o sua cobrança
não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos;
14.1.8 A multo, aplicada após regular processo administrativo, será descontada
da garantia apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que,
se o seu valor exceder ao da 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, cobrado
judicialmente. Acaso não tenho 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 aplicados isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total
limitado o 30% (trinta por cento) do valor do integrolidode do ovenço.
14.1.10. Nos casos de inodimplemento ou inexecução total do contrato, por
culpo exclusiva da CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação do
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 das penalidades previstas serão levados em conto a
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos poro o 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, o
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 peno de
caracterizar justa causa para rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU
OMISSOS 17.1. Tal como prescrito na 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 as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do Termo de Contrato será exercida pelo fiscal Sr. Jacy Al
Santos, designado pelo secretaria solicitante. Através da portaria n° 198/201
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Fica eleito o Foro de São Desidério poro dirimir dúvidas ou questões oriundas
do presente contrato.
18.2 É 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 legal, na presença de
02 (duas) testemunhas que, após lido, o subscrevem.

São Desidério/BA3íde agosTtS^e 2020

José Carlos de Cqrvolh
Prefeito Municip

I.M. DA ROCHA %CIA\LTDA, inscrita
IO CNPJ sob n° 09.9Í2.677/0001-23

Controtodo

TESTEMUNHAS; 01 07 - •mcScwig^?

Praça Emerson Barbosa, n" 01, Centro. CEP: 47.820-000.
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Compro
de direit

São Desldériq)
reprdsehjodp
porládor|da G
n° 6a^.3íll2.80Í
contraíant^
09.91.2.Ô77/Q00:
ato tepr^sehtjC
Carteiro [ de
997.8'22,l95-i5á
dorovohíe

descrito:

issp a

d60

ijrUR/V MUNICIPAL DB SAO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N® 13.655.436/0001-60

DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 247/2020

I  DISPENSA N® 057/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 558/2020.

elebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO , pessoa jurídica
publipp, com sede ò Pça. Emerson Barbosa, n®01, Centro na cidade de

inscrito no CNPJ sob n® 13.655.436/0001-60, neste ato
u Prefeito, Sr. José Carlos de Corvolho, brasileiro, casado.

Ha,
se

»

çjíeira de Identidade RG n® 6055404 SSP/BA, Inscrito no CPF/MF sob
Z.Iresidente e domiciliado nesta cidade, doravonte denominado
ici empresa J.M.M DA ROCHA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°
23, íistabelecida à AV. JK, n® 83, Centro - São Desidério-BA, neste
Jp pôr JOSÉ MARIO MUNIZ DA ROCHA, (Sócio), portador(a) da
{jntídade RG n® 913800651 SSP/BA, inscrito(a) no CPF sob n.°
/ésic ente e domiciliado na cidade de São Desidério-BA,
min3do CONTRATADO, poro cumprimento do objeto abaixo

Constitui objeítíi da
CLÁÜSUlI^ PRI^áRA ̂

Controtaçâo '<1

estruturação è

odequd^ão de

 DO OBJETO
presente licitação, através da Dispensa de Licitação,

empresa especializada na Aquisições de itens para a

rejde do SUAS, paro atendimento remoto, bem como
alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que

atendaní às ;c|(^^errr Inações sanitários, proteção, prevenção e mitigação de
riscos qi^onto jaiiptecção ou disseminoção do Coronavírus, solicitado pela a
Secretaria Murjícjipalíde Assistência Social, de São Desídérlo - BA.
CLÁUSUlk SEG||tÍA|- DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO
2.1 O tDreSpr),tt5 CONTRATO rege-se pelas seguintes normas: I) Leis n° 8.666, de 21

31 nf 8.883, de 8 de juniio de 1994 e n® 9.648, de 27 de maio dede juntio de jl
1998 e íierhpí
Pública Ijedécd

CLáÍiSUIíA TEM:
3.1 Á presente

pisposições legais reguladoras de licitações da Administração

í IRA j- DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO
í:óntratoção é efetuada em conformidade com o resultado da

licitação' proW Ovldci pelo Dispensa n® 057/2020, em que à CONTRATADA ̂foi
Ratificado o i[)btefo da licitação.

cláusOiIa càgÁi TÃ - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
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Prefeitura Municipal de
São Desidério
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4.1. Constitufehrj
teor as parles d

I) Ter)no Rè|rhno d^ Rèm

PRE{ mTfJRÍl MUNICIPAL DB SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
'Ml CNPJ N" 13.6SS.436/0001-60

Orto integrante deste Contrato os seguintes documentos, cujo
ibr<im ter pleno contiecimento:

r^ncia;
pos e documentos apresentados pela CONTRATADA na

r^nc
ropostp d^|, preII) Proposta

DISPENSA _ I f

CLÁUSULA QuilHX'- C O PREÇO
5.1 O valo[ to^í pcira o presente ajuste é de 15.508,70 (Quinze mil quintientos e
oilo rjeois e seM|ía centavos), de acordo com os valores conslantes no Proposta
de Pieçosj càprèsejntado pela CONTRATADA na Dispensa n° 057/2020, entendido
este como Rrkj^o justo e suficiente para a execução do presente objeto,
conforme quarftSlqtivb e descritivo abaixo:
5.2. No preço qçirhü proposto estão inclusas todas as despesas diretos e indiretas
paro execuç:ãõí|clo objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e
trabalhistas inc^dentés, taxa de administração, previsão de lucro, frete, seguro,
combustívtíi, lÊBri pransporte dos equipamentos, instalação, montagem e
desmonlogem
tiosppdOgerb
do objekp
conslituinc
poraexecUç*
5.3. Os prfeçQ.sl
observadcjs as.
Fedêrol n.® B.óói

CLÁUSULA

tferp como as despesas com alimentação, transporte e
si funcionários, entre outros necessários ao cumprimento integral
tratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores,
jportanto, no única remuneração devido pelo CONTRATANTE
çcjtm Dieta do objeto.
ispqstos no presente Tenuo, somente poderão ser REVISADOS
ispdsições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei
[93.

SEm- DÓ RECURSO FINANCEIRO

ó.l As despes'ak jdecprrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos
financeiro; alòÇ jiaos'na seguinte dotação orçamentário:

•  Unlctade jll2;08|o01 • Fundo Municipal de Assistência Social
• Ativf^adè(Í8Í244.003.2.075 - Gestão dos Recursos dos demais Programas do

FNA^ ' j|; .
•  E(emenÍd:l3j3.S|0.30.00 - Material de Consumo

iFon
T

Trbn iferência de Recurso do FNAS

CLÁIÜSULA!SÉTIMA • 00 PAGAMENTO
7.1 Ós paçjiqrná
protocoljzòçõa
7.2 A Notp Pifji
vencedor

Regularidade

tos ierão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dios, contodos do
[jq Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
□( deverá ser do estabelecimento que apresentou o proposta

iiciTOção e deverá vir acompanhada das Certidões de
cal è Trabalhista.

7.3"a cor(itg^4rh'dõ prazo paro pagamento, estando o objeta devidamenfa
executado q Uidia p documentação completa e de acordo com as -
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deste TermóJ ||ij
pagamento nOiQ

jl^URA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N» 13.655.436/0001-60

i^iatà somente quando da abertura do expediente de
dão que emitiu o nota de empentio ou o contrato.

7.4. p pagqméhto devido ao contratado será efetuado através de transferência
bancária, aòàs p ^n^ego do bem, devidamente atestado o cumprimento do
obrigação dei ^làjptQ da licitação, no prazo máximo de 10 (dez) dios úteis, após oapresentaçãó|lpís) nota(s) fiscai(is)/fatura(s) conferida{s) eaprovada(s) pelo
setor de liquícItM"^ Município,

7.5. A noto aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à
CONTRATADA Rpra ;as necessárias correções, contando-se os prazos acima
estabelecidos jra
pagamento. . ' :
7.6. A dev9lüi|:jç
alguma, serviía|

da data de suo reapresentação para efeito de

cia fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipòlese
J(; pretexto para que a CONTRATADA suspenda o

serviço/fornêdirt"ioihto do objeto deste contrato.

- DO REAJUSTE, DA
MICC-FINANCEiRO.

REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E DOCLÂIJ[SULA OlTji
REEQUILIBRIÓ E^
1] DOREAjljSliy
Não tioverá: pejb|uístel de preços duronte a vigência do instrumento controtual.
bem como cJós évientuais aditivos firmados.

!  I ' -L2) DA REPACTillAÇAÒ DE PREÇOS
Será permitidc repactuação do controto, desde que seja observado o
interregno rninijmiolde 12 (doze) meses, a contar da data do orçamento a que a
proposto se Téfppr; ou da data da última repactuação. Será adotada como dota

precedida dé
contratação çt

; c)ud a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio
bftio ou equivalente que estipular o salário vigente à época da
aiproposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de

do oíçamentól
coletivo de trcr:
apresentação a(
anieçipações e '•de tjjenefícios não previstos originariamente. A repactuação serágdemcnstração analítico do aumento dos custos e em casos de

T^r.c 3Írização.
3} DO REEQUIÍÍ^RIG ECONÔMICO-FINANCEIRO
Poderá tiaverjij^équilibrio econômico-financeiro do instrumento contratuol na
hipótese de- | Sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
conseqüências jiijcq
ajustado, ou iqjnqa, em caso de força maior, coso fortuito ou fato do príncipe,
configurando Meia econômica extraordinária e extracontratual {art. 65. inc. II,
alínea d}. ' I
Nesse cosO] ajijíONtRATADA deverá demonstrar analiticamente o variação
componentes í, dós j custos do Contrato, devidamente justificada.
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MUNICIPAL DB SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13,655.436/0001-60

ialisada pela Prefeitura para verificação de sua viabilidade

CLAUSULA NONA-IDA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO
O prçzo dej vlgencidi do CONTRATO é de 4 (quatro) meses do data da sua
assinatura. Ppr<Mrafoh°. Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO poderá ser
renovado pqr movbsje sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,
observado o? dispq)st(|)s nos parágrafos 2° e 3°.
Parágrafo 2°] Ajrpncações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas oo interesse
do Prefeiturd (^Jdnjto a manutenção do objeto e de os preços praticados, com os
reajustes legj3Í3,l^sfari;m de acordo com os práticas de mercado.
Parágrafo 3°] Àliirdrrcgação a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo,
de açordo c!op|ip3 A157, seus incisos e parágrafos e 65 seus incisos e parágrafos
do Léi8.666^9Íl!"
CLÁUSULA DÉCIMA - )0 GESTOR
10.1 Fica noM^adp como Gestor deste Contrato a Sr. Gilberto Vasconcellos dos
Santos, a qu|erTÍ|jcqib(írá designar o fiscal do cumprimento dos termos acordados,
contqrme diípoéj ó a tigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93.
10.2. A fiscqijztpiçfio e o acompantiamento da execução deste instrumento
ficarão a coírr} b-Rbsponsável designado Pela Portaria do Gabinete do Prefeito n°
050/2019, qu^liierificará a sua perfeita execução e o tiel cumprimento das
obrigações Çcbnífqtadas.

L.'CLÁUSUIÀ DEC|^/| PlLlMEtRA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1. Este iilsfr(||ri4nio controtual poderá ser rescindido de pleno direito pelo
contratante! independentemente de notificação ou interpelação judicial, nos
lermos dos qrjiáij)s.77 a 80 da Lei n.® 8.666/93.

Parágrafo úplçjpil A ir observância por parte do CONTRATADO de Iodos os termos
e condições dlbt^ C ONTRATO não constituiró novação e nem ensejará renúnciaao direito de çkjpiMo; a qualquer tempo por parte do CONTRATANTE.
10.2 A inexpçuáâo, total ou parcial, do presente Controlo enseja sua rescisão,
com'as con"séqijje!ntí!S penalidades contratuais e legais.
10.3. O CON|r^KT|AN TE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses
previstos nd Àtitp 78 ia Lei Federal n" 8.666/93, sem a obrigoçõo de indenizar a
CONTRATA[|iÁ,i|<í|e!sde que não cause prejuízo a mesmo.
10.3.1. Nasi ti)ibipt'esfs de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78
Federal n® 81M93 não cabe ò CONTRATADA direito a qualquer indenizaç
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*4MUNICIPAL DB SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N** 13.655.436/0001-60

PREjF]

10.4. O inaGiifrll:i0iminto das obrigações previstas no presente Contrato, ou o
ocorrência de jc pçilsquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n"
8.666/93, serei cl|) inundado pela parte prejudicada à outra, mediante notificação
por escrito. . '
10.5. A resciiõQ ílest<} contrato impiicaró o retenção de créditos decorrentes do
contratação; djeic} linite dos prejuízos causados ò CONTRATANTE.

CLÁU^ULÁ DáCI
12.1 O objetjo

iUNDA • DO RECEBIMENTO DO OBJETO

lado e estando de acordo com o previsto no Contrato de
Licitação, nc) Pr^jD(})st3 de Preços e nas cláusulas controtuais, e ainda, observada
o Legislação ̂ t|H v^gc r, será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do
respoinsáveLjancIlqndo nome e matrícula:
12.1.1" provisçrjartréntè, para efeito de posterior verificação do conformidade do
serviço/forn^círjpjèijito com o especificação;
12.1.2 definitjvamentí i, opôs verificação do qualidade do serviço/fornecimento e
conseqüente à|:j^itação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
13.1. DA CONTPIATÀNJE
13.1.1. Proporcnónor todos os condições para que o CONTRATADA posso
desempenhir" il© jac ordo com as determinações do Contrato, e seus Anexos,
espeCialmerjtp Üp Te mo de Referência
13.1.2. Efetuar ppõg amento ao licitanie vencedor, quando da suo contratação,
de acordo qoW|.qt>réço, os prazos e as condições estipulados neste Contraio.
13.1.3. Fiscaljzqj |è aqomponhar o execução do objeto contratual, bem como o
pagamento dcjíj^õxqs e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao
bom andaméruQ dos serviços/fornecimentos:

Contratado toda e qualquer ocorrência relacionado com o
contratual diligenciando nos casos que exigem providêncios

13.1.4. Comijoií

execução
correrlvos: ' ;
13.1.5. Rejejtpl' no todo ou em porte, por intermédio da fiscoiização, o
serviço/íornççimoptc de objeto que estejam em desacordo com o firmodo,
podendo e)[i0i|j;a. qijjalquer tempo, o substituição dos que julgar insuficientes ou
inodéquadqsj ;.
13.1.6. Aplicar (|i ÍAjdjL dicatária as sanções regulamentares e contratuais depois de
consíatadai a||frpgularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;
13.1.7. Forip^aér. c contratada todas os Informações, esclarecimentos,
documentos condições necessárias à execução do contrato.
13.1.8. ExerCdriio ocomponhamento e a fiscalização dos serviços/fornecimentos,
por servidor e|peicic lmente designado, anotando em registro próprio os falhas
detectadas; irijcjic^ardo dia, mês e ano, bem como o nome dos emp
eventuoimdntpjíénvalvidos, e encaminhando os apontamentos ò oucompetente pjaW o^ providências cabíveis:
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DIÁRIO

Prefeitura Municipal de
São Desidério

13.1.9. Nofificor|.ó
imperfeições' ndi cprs
poro a suo cpiirçção:
13.1.2Í0. Exigir' jiõ
contratada; -l:!'©:
proposta; ! ,| i-

co

PReIf^ITÜRÍ^ MXJMICIPAL DB SAO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
~  ̂ CNPJ N» 13.655.436/0001-60

::ONTRATADA por escrito do ocorrência de eventuais
do execução dos serviços/fornecimentos, fixando prazo

mprimento de todos os obrigações assumidos pelo
acordo com os cláusulas contratuais e os termos de sua

13.1.21. Zelorj pc|i|a iqJe durante toda o vij
compalibilidaáipi'«iorji ds obrigações os

vigência do contrato sejam mantidas, em
assumidos pelo CONTRATADA, todas ascondições d^itilpbllitcjção e qualificação exigidos na licitação;

13.2. Í>A COlIíTmtij^DA
tóij p pbjeto conforme especificações do Termo de Referência e de
, dpm recursos necessários ao perfeito cumprimento dos cláusulas

13.2.1. Execi.

suo propostc

contrptuais;

13.2.2. Efeluòriq] pbjejo em estrita observância das especificações deste Termo de
Referência e dipj piroposta, ocompantiado do respectiva noto fisco! juntamente
com todas cs régulcridades fiscais em dias;
13.2.3. Indicar-l^ire^iresenfante legal com todos os poderes paro representó-lo
peronte o C DNjrí?AT>^NTE.
13.2.4. Os erlHpijegjados da CONTRATADA destinados ò execução dos
serviços/fornlecjm^nfips deverão trabalhar uniformizados e com identificação e
não terão j^i^cUlp empregatício com o CONTRATANTE, sendo contratados,
suboiídinadqs |Vem|;nerados único e exclusivamente pela CONTRATADA, que
será :responsàvj^l 'por encargos sociais e frabalhistas, vales transportes, auxílio
alimentação, .a^g{jrcjs de acidentes de trabalho, impostos, taxas, contribuição

-  'verbas rescisórias e outros previstos em lei ou em normas coletivaspreviüenciáiid

fiscal.
de trabalho.]
13.2.5. maiíitélj!' focjas as condições de habilitação, regularidade
econômico-jfiólihQeiro e de qualificação técnico, exigidas no contrato;
13.2.6. A Ü^ítopt^ /encedoro. após assinatura do Termo Contratual, ficará
obrigada d ç{:|eitan, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

Ad|ninislraçÕo entender necessárias nas quantidodes do objeto,
^o Artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93. Fica estabelecido que a

ó realizar supressão superior a 25%

supressões que; (
no formo dp ̂  j
CONTRATANTE , desde que por acordoptíode
entre as pa'tpsíe'm2dionte termo aditivo, que será devidamente assinado por
ambas as popfM conforme inciso II, do §2°, do ort. 65, da Lei Federal n® 8.666/93.
13.2.7. RespjonífteH por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimenfo da
obrigação, i • J i; ,
13.2.8. Respo,n!?qbil zor-se por todos os obrigações trabalhistas, sociais,
prevldenciàriá|,jitijibutárias e as demais previstas na legislação específica, cujo
inadimplência j 1^0 tionsfere responsabilidade à Administração.
13.2.9. Subteijin imodiotamente os produtos que se opresenfarem for
especificaçpe?l;téct ticos, e, caso estejam em desacordo, os produtos
devolvidos entrega e será emitido no mesmo momento. Relator
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Devjoluçõo, que deve ser assinado pelo entregador e
lorio.

pelo

;  PRB7B

inconibrmida|d^!
recebedor dq "

13.2.10. Exee

13.2.1 i. Os pj
sujeitos a devioiül
13.2.12. A e

informadas

corridos, op
adicional, sè

e descarga

CLÁUSULA Dpçí|yiA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MUITAS
14.1. Pela indxéfcpj<;jãíj totcjl ou pardal do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE
poderá, gafgritiqp'o
sanções:

escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades:
0

pbeto diretamente, sendo vedada a subcontrataçõo.
lüitós a serem entregues deverõo ser de 1° qualidade, estando
Jãj3:
a será de forma parcelada e deverá ser feita nas unidades
■ sptc r das Secretarias, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
rden de Compra assinada pelos responsóveis, sem custo
dp t()tat responsabilidade da Licitante Vencedora o frete, carga
j^tc .0

révia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA os seguintes

I4.1.t Adverti
14.1.2 Penalí multa, recoltilda no prazo de 15 (quinze) dios corridos, uma
vez comuni

proporções:
14.1.2.1 Erri
descumprirhêt:»
(dez por cenpôjÜdq v<ilor total do contrato:

sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e

de execução irregular do objeto contratado ou
láusulo contratual ou norma de legislação pertinente; 10%

14.1.2.2 Atrd«

estipuíodo nj
Referência: 0,5

total do canltri

ado no início da execução do objeto em relação ao prazo
a sexto deste contrato e condições dispostas no Termo de
rp vírgulo cinco por cento) por dia de atraso sobre o valor

.jatp o limite de 30 (trinta) dias, após os quais o multa aplicado
íe jdéíclmos por cento) e a conseqüente rescisão contratual:
q regularização do serviço/fornecimento rejeitados, após o prazo

contar da data de comunicação oficial, sujeitará ò
de 01% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento
de atraso.

■ atual:

femporória do direito de participar de licitaçõo e impedimento
ia Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos: e

será de O,

10.1.2.3 Atrüid
de 10 (dez)
CONTRATAD

questionodc
14.1.3 Rescis

1 ̂ .1.4 Suspe

de contratdi
14.1.5 Decidrqáâd d4 inidoneidade para licitar ou controlar com o Administração
Pública ene|ubp:(o' perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promo /idjd' q neabilitação perante a própria autoridade que aplicou o
penalidade qpé jseiiá concedida após a licitante ressarcir a Administração por
eventuais peji|íj!o^ causados e, após decorrido o prazo da sanção aplicado com
base no sutitetm qnt srior.
14.1.5.1 Pará ppíldaç ão da penalidade de inidoneidade o prazo de defeso prévia
do interessàdoíáferá de 10 (dez) dias da abertura de vista:
14.1.6. Para apllaação das demais penalidades, o prazo de defesa pn
interessodo sei|j!cje li (cinco) dias úteis a contar da infimação do ato;

! pjraça Emersòií Balffriíása,-n° 01, Centro. CEP: 47.820-000
(  Telefax; (77)3623-2119

Certificação Digital: UVEPNXVI-S02Q4BDA-D4ZJCB3N-BEK3LCD5

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



Prefeitura Municipal de
São Desidério

m2mmemôfwm2õ2ã

PREPE^i^D^ MUNICIPAL DE SAO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
''.j. I CNPJ N» 13.655.436/0001-60

14.1.7 . A penby^ de jde multa poderá ser aplicado cumulativamente com as
demais sanções jp'nc o terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança
não isentará <3 ç> Sfi^ac :ão de indenizar eventuais perdas e danos:
14.1.8 A multai Íj]pi|ccda após regular processo administrativo, será descontada
da garantia opijesentoda pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que,
se o seu vakir|^^d5r oo da garantia, otém da perda desta, a CONTRATADA
responderá pe^jci -sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente k
judicialmente. 'A

•<ti[e-reservo

ej/idos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
VJqso não tentia sido exigida o garantia, à Administração se
,o! cie descontar diretamente do pagomentc devido à

contratada p!|\ qjor Ide qualquer multa porventura imposta.
14.1.9. As mdtas mbrcitórias previstas nos itens acima são independentes entre si,
podendo serfapl^ádqs isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total
limitado a 3Q%'(]|iÍnfa por cento) do valor da integralidade da avença.
14.1.1D. Nos

culpa excius
penalidade
Adminístraçc
independenl
14.1.11. Poro

natu.'eza e a

Pública, a rei

CONTRATAO

de reconhec

CONTRATAD

^ d|e inadimplemento ou inexecuçõo total do contrato, por
d CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da
Suspensão temporária do direito de contratar com o

CLÁUSULA D
15.1 O presi
súmulo no D áiip .dficjal da Entidade.

ló.l.O pres^nt
poderá

oq

M
.

o;,|jqil^m de rnulla de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
e;<|è itesÈisÕo unilateral e demais sanções previstas em lei.
óMpJiCQção das penalidades previstas serão levados em conto a
grjbjyidaiJe da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração
Inçipencia na prática do ato e as justificativos apresentados pela
Aj sendo que, se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou
idOiídrç a moior, devidamente justificado e aceito pelo Município, c
'f| a(á isenta das penalidades mencionadas.

|/ G UINTA - DA EFICÁCIA
çorjtrato somente terá eficácia após publicada a respectiva

■ cjc

CLÁUSULA clÉri ÜAÁ S EX7A - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
lirjstr jmento que obriga os partes por si e por seus sucessores nõo
eto de cessão ou transferência a terceiros, sob peno de

coraclerizarijüs.^ <j:ausa para rescisão contratual.

CLÁUSULA C É.dlj^Á SÉTIMA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU
OMISSOS i 7 1, jdl po "no prescrito na lei, o CONTRATANTE e o CONTRATADO não
serão resporisoptiiiacbs por fatos comprovadomente decorrentes de casos
fortuitos ouxié f^ráa maior, ocorrências eventuais cuja solução se buscarámediante d':ói|j:jo;en(tre as partes.
CLÁUSULA 1>Í(j|l;Íl)A
A tiscoUzaç^o
Santos, des

DITAVA- DA FISCALIZAÇÃO
mo de Contrato seró exercida pelo fiscal Sr. Jocy Al

!o p 3la secretaria solicifante. Através da portaria n° 198/201

Praça. Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-0
I  Telefax: (77)3623-2119
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NA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Fica elej,
do presente <|oq|[df<|)
18.2 E cssirn p o/jeMòh
em 03 (três) viúsllád jgji
02 (duos) leslsrrjunho!:

Sõo Desidéri

de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas

m justas e contratadas, os partes ossinam o presente Termo
uai teor e forma, tendo um só efeito iegoi, na presença de
que, após iido, o subscrevem.

e 2020.

TESTEMUNHAS!

José cbiil
jAfin y h<iA ma^çifeUx

M. DA ROCHA ^CIApDA, inscrita
o CNPJ sob n" 09.915^77/0001 -23

Contratada

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
'  ' í Telefax: (77)3623-2119
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""""'Cipal de Administração Finanças E Orçamento
Ani«wtiv>!õW.'.3k

PROCESSO
000144/20

Data de Entrada: 28/07/2020 Processo disponível para
Requerente
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assunto

ABERTURA DE PROCESSO

Origem
Secretaria Municipal de Administração Finanças e Orçamento - Protocolo Geral
Observação
PA 558.

 recebimento com código de barras

CPF/CNPJ

Atendente

Winnie Rodrigues Sarmento Neves

PROTEçAo.PREvrN^Ô°E"Mn^GSE''R%'c^QS™IJrFKou^^^

Destino

28/07/2020 I Secretaria Municipal de Administração Finanças
Orçamento - LICITAÇÃO

Data

. /

ç

iüL
f.

V

^

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



F^EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
Fundo Municipal de Assistência Social de São Desidério

Praça Emerson Barbosa, 01, CEP 47.820-000, TEL: (0xx77) 3623 • 2145, São Desidério - Bahia.

SOLICITAÇÃO DE DESPESA - SP PAN» 558

UNIDADE REQUISITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DATA: 20/07/2020

UNIDADE REQUISITANTE: VANDREIA MORENO MENDES DE CARVALHO

OBJETIVO: Aquisições de itens para a estruturação da rede do SUAS, para atendimetito remoto, bem como adequação de
alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção,
prevenção e mitigação de riscos quanto ã infecção ou disseminação do Coronavirus.

TIPO REGIME

Diarías Normal

Sr Secretario de Adm. Orçamento e Finanças, conforme solicitação de despesa - SD. Autorizo o Departamento Municipal de Compras proceder todos os atos Administrativos
d necessários ao atendimento da solicitação contida neste documentoa Unidade Requisitanteacima mencionada, solicito de V S'autorização para
realizar todos os atos necessários para atender a presente solicitação

v_ Diretor de Compras

(  ) Existe dotação orçamentaria para atender apresente requisição na rubrica
(  ) Não existe dotação orçamentaria para atender apresente requisição.

Unidade Orçamentária:

Atividade/Projeto:
Elemento de Despesa: _

ngpartanmn»» rti» Plnni.jMm..nl«

João Antonio Rodiigues Linhares
Secretário de Adm., Finanças e Orçamento

Determino a Secretaria Municipal de Adm., Finanças e Orçamento por intermédio do
Departamento de Compras executar a contratação, empenho e compra dos materiais ou
Serviços abaixo delineados

José Carlos de Carvalho
Prefeito Municipal

Sr. Diretor do Departamento de Compras, solicito de V. S*, providências no sratido de encominar a compra do Material e-ou Serviço abaixo delineado

Vandreia Moreno Mend<
Secretária MunicipaMfeTT

s de Carvalho
?I5têDCia Social

Item Produtos e/ ou Serviços Qtd. Und P,UniL Total

Colchão hospitalar Placa de espuma de alta performance na densidade
D26, feita com Folio! à Base de SojaiTratamentos antiácaro e contra
bactéria na espuma e revestimento; Revestimento em napa azul 100%
PVC; Espuma Selada 100% Poliuretano. Prazo de garantia do produto 10 R$ 453.23 R$ 4,532.30

Base Nobuck 92% Poliéster e 8% Poliuretano, bordado em espuma
convencional 100% Poliuretano e tecido não-tecido 100% Polipropileno;
Estrutura de madeira tratada e de refiorestamento, tampo e base; Pés
rosqueáveis.Garantia Ortobom: 1 ano 10 RS 377.70 RS 3.777,00

Celular octo core 2ghz, 32 gb, câmera dupla com inteligência artificial,
sistema android. R$ 1,199.90 RS 7,199.40

Total R$ 15.508,70
1* Via Procasso Admintstrâtivo:2* via Fomacedor.3* l^lâo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
CNPJ: 13.655.436/0001-60

São Desidério — BA, 07 de agosto de 2020.

Oficio N° 146/2020

Ao Exmo.: Sr. Jose Carlos de Carvalho

Prefeito Municipal

Assunto: Aquisição de itens através do repasse financeiro emergencial de recursos federais

Senhor Prefeito,

O Ministério da Cidadania através da Portaria n° 369/2020, editada pelo Ministério da

Cidadania, que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução

de ações socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos estados, Distrito Federal e

municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional

decorrente do novo coronavírus, COVlD-19, e visando garantir e promover orientação, apoio,

atendimento e proteção às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social

afetados, de forma a permitir a esse público condições adequadas de alojamento, isolamento,

provisões e outras demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e

mitigação dos riscos quanto à infecção ou disseminação do vírus.

Buscando garantir a sustentação do vínculo com os/as usuário/as como valorização do trabalho da

equipe de referência, o recurso destina-se a promover:

I - Estruturação da rede do SUAS por meio da:

a) aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPl para os profissionais das unidades

públicas e estatais de atendimento do SUAS;

b) aquisição de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e pessoas com

deficiência acolhidas no Serviço de Acolhimento Instrucional e em atendimento no Serviço de

Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

II - Cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento de situação de

emergência em decorrência do Covid-19, por meio da proteção, orientação, apoio e atendimento de

famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social

PRAÇA EMERSON BARBOSA, 01 - CENTRO - CEP: 47.820-000 - SÃO DESIDÉRIO - BA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
CNPJ: 13.655.436/0001-60

afetados pela situação, de forma a permitir a esse público condições adequadas de
f

alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que atendam às determinações

sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do

Coronavírus.

É importante destacar que foram abertas contas específicas para a destinação dos

recursos referentes aos itens: a) aquisição de EPI; b) aquisição de alimentos; c)

cofmanciamento das ações socioassistenciais.

Assim solicitamos de Vossa Excelência Aquisição de Equipamentos de Proteção

Individual - EPIs, para utilização dos servidores, por meio de dispensa de licitação, para

subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo coronavírus ( Covid-19 ). No

valor de R$ 15.508,70.

Recurso Vinculado: Portaria n° 369/2020

Na certeza de contar com o apoio da Vossa Excelência, antecipo votos de estima e

consideração.

Atenciosamente,

Vandreia Moreno i s de Carvalho
Secretária Ass ia Social

\> I

Autorizo em / /2020

JOSE CARLOS DE CARVALHO

Prefeito Municipal

PRAÇA EMERSON BARBOSA, 01 - CENTRO - CEP: 47.820-000 - SÃO DESIDÉRIO - BA
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Secretaria Municipal de Assistência Social de São Desidério
CNPJ 15.913.475/0001-46

TERMO DE REFERENCIA

1. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. O amparo legal encontra-se na Lei Complementar N". 123/2006; e subsidiariamente pela Lei

N". 8.666 / 93, e alterações posteriores.

2. DO OBJETO

2.1. Aquisições de itens para a estruturação da rede do SUAS, para atendimento remoto, bem como

adequação de alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que atendam às determinações

sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do

Coronavírus.

3. JUSTIFICATIVA

0 Ministério da Cidadania através da Portaria n° 369/2020, editada pelo Ministério da

Cidadania, que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução

de ações socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos estados. Distrito Federal e

municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional

decorrente do novo coronavírus, COVID-19, e visando garantir e promover orientação, apoio,

atendimento e proteção às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social

afetados, de fomia a permitir a esse público condições adequadas de alojamento, isolamento,

provisões e outras demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e

mitigação dos riscos quanto à infecção ou disseminação do vírus.

Buscando garantir a sustentação do vínculo com os/as usuário/as como valorização do

trabalho da equipe de referência, o recurso destina-se a promover:

1 - Estruturação da rede do SUAS por meio da:

a) aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das

unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS;

b) aquisição de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e pessoas

com deficiência acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de

Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

Rua Dr. Valério de Brito n" 352 - Centro - CEP: 47.820- 000 - São Desidério - Bahia

E-mail: assistenciasocial@saodesiderio.ba.gov.br



Secretaria Municipal de Assistência Social de São Desidério
uBltt CNPJ 15.913.475/0001-46

II - Cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento de situação de

emergência em decorrência do Covid-I9, por meio da proteção, orientação, apoio e atendimento de

famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados pela situação, de forma

a permitir a esse público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras

demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de riscos

quanto à infecção ou disseminação do Coronavírus.

Os órgãos gestores da política de Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito

Federal deverão adotar medidas de prevenção, cautela e redução do risco de transmissão para

preservar a oferta regular dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais. E de

responsabilidade do gestor da Assistência Social o fornecimento de adequadas condições -

equipamentos necessários, condições dos espaços e comunicação á distância. Com a aquisição dos

celulares será possível garantir atendimento remoto a famílias em situações de vulnerabilidade,

evitando o contato direto e a disseminação do corona vírus entre as famílias atendidas. Como

estratégia no fortalecimento de vínculos, as equipes criaram grupos virtuais, onde são realizados

atividades de convivência e orientação as famílias através de vídeo chamadas, tornando-se

indispensável para a realização destas celulares com tecnologia apropriada. As reuniões de

monitoramento dos serviços dos equipamentos, reuniões periódicas do CMAS, atendimento do

bolsa família e demais equipamentos, também passaram a acontecer de forma virtual, somente em

caso de extrema necessidade e tomando as devidas precauções são realizados atendimentos in loco.

3.1.4. PÚBLICO ALVO

Idosos acolhidos no Serviço de Acolhimento Institucional e trabalhadores do SUAS.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES

CONTEÚDO DA SOLICITAÇÃO (Descrição do Objeto)

ITENS ESPECIFICAÇÃO Quant UNIDADE VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 Colchão hospitalar Placa de espuma de alta

performance na densidade D26, feita com Poliol à

Base de Soja;Tratamentos antiácaro e contra

10 UNO. R$

453,23

4.532,30

Rua Dr. Valério de Brito n° 352 - Centro - CEP: 47.820- 000 - São Desidério — Bahia

E-mail: assistenclasocial@saodesiderio.ba.gov.br



Secretaria Municipal de Assistência Social de São Desidério
CNPJ 15.913.475/0001-46

bactéria na espuma e revestimento; Revestimento

em napa azul 100% PVC; Espuma Selada 100%

Poliuretano. Prazo de garantia do produto

Base Nobuck 92% Poliéster e 8% Poliuretano,

bordado em espuma convencional 100%

Poliuretano e tecido nào-tecido 100%

Polipropileno; Estrutura de madeira tratada e de

reflorestamento, tampo e base; Pés

rosqueáveis.Garantia Ortobom; 1 ano

10 R$

377,70

3.777,00

Celular Com um ecrã HD + de 5,7 polegadas,

alimentado por um processador de 2 GHz

ocía-core com 2 GB de RAM e 32 GB de

armazenamento interno, tem uma câmera de

16 MP com PDAF e sua câmera frontal é de 8

MP com flash LED, também inclui entre seus

recursos DTS; som X, resistência de nível

militar, uma bateria de 3000 mAh, botão

dedicado para o Googie Assistant e Android

9.0 Foot

R$

1.199,90

7.199,40

5. - SANÇÕES

5.1. 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 inexecuçao total ou parcial

da 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, fornecimento em desacordo com as especificações

contratadas ou de má qualidade, atraso injustificado (aplicável até o quinto dia de atraso).

Rua Dr. Valério de Brito n° 352 - Centro - CEP: 47.820- 000 - São Desidério - Bahia

E-mail: assistenciasocial@saodesiderio.ba.gov.br
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Secretaria Municipai de Assistência Social de São Desidério
CNPJ 15.913.475/0001-46

calculada sobre o valor da parcela correspondente ao mês de ocorrência do inadimplemento da

execução, recolhida no prazo de 10 (dez) dias coiridos, 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.

5.2. As multas previstas nas alíneas "b" e "c", serão aplicadas nas demais hipóteses de

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.

5.3. 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.

5.4. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

5.5. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à

autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

5.6. A Autoridade Competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público,

atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

5.7. 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

Rua Dr. Valério de Brito n" 352 - Centro - CEP: 47.820- 000 - São Desidério - Bahia

E-mail: assistenciasocial@saodesiderio.ba.gov.br
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F Secretaria Municipaí de Assistência Social de São Desidérío
MO CNPJ 15.913.475/0001-46

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.

5.8. 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.

5.9.De acordo com o Art. 7°, da Lei 10.520/2002, quem, convocado dentro do prazo de validade

da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou

Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a

que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo

das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

6. PERÍODO CONTRATUAL

6.1 O prazo de execução do contrato será até o dia 31 de dezembro de 2020.

7. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. A fiscalização do contrato será exercida por fiscal de contrato designado pela Secretaria de

Assistência Social.

7.2. Caso o objeto entregue 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 do serviço prejudicará o andamento das atividades da Secretaria solicitante.

São Desidério/BA, 06 de agosto de 2020

VandreiaMofeho M<M de Carvalho

Secretária Mimicip^rdé Assistência Social

Rua Dr. Valério de Brito n° 352 - Centro - CEP: 47.820- 000 - São Desidérío - Bahia

E-mail: assistenciasocial@saodesíderio.ba.gov.br
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Check list dispensa

Contratação

Documento confere

Oficio

A- Processo administrativo

Termo de referência

Contrato social da empresa

Certidão Municipal

Certidão de débitos Trabalhista

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos

Tributos Federais e a Dívida Ativa da União

(federal)

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(estadual)

Certidão FGTS

Cópia do RG e CPF do proprietário

Conta bancária do proprietário.

Três cotações com carimbo e assinatura da

empresa, com validade para 90 dias

Praça Emerson Barbosa, n- 01 Centro - Telefone: 77 3623-2145



Dados do termo de aceite
10

Abaixo estão listados os dados relativos ao termo preenchido.

Ente

Meta aceita: Pessoas em Serviços
Socioassistenciais

Valor aceito: Pessoas em Serviços
Socioassistenciais

Data do aceite

Responsável pelo aceite

São Desidério - 2928901

21

R$ 50.400,00

06/05/2020

VANDREIA MORENO MENDES DE

CARVALHO

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR i

Órgão Gestros

CEP: 47820000

Bairro: Centro

Complemento: Sem complemento
Endereço: Número: 15

Endereço: Dr° Valério de Brito
DDD: 77

E-mall: assistenciasocial@saodesiderio.ba.gov.br
UF: 292890

Município: 2928901

Endereço: Ponto de Referência: Sem ponto de referência
Nome: Secretaria Municipal de Assistência Social
Código original: 83162
Fax:36232285

Ramal: Sem ramal

Telefone: 36232285

DADOS DE APROVAÇÃO DO CONSELHO

Dados de Aprovação do Conselho

• Numero da Ata: 01/2020

• Numero da Resolução: 04/2020
• Data de Reunião: 2020-06-23 00:00:00

1 Número de unidades



Meta Física: Número de Unidades - . - 11

• Vagas implantadas: O
• Unidades a Serem Implantadas: O

2 Informe a quantidade de vagas disponíveis (ocupadas ou não) segundo as
formas de oferta de alojamentos provisórios que foram
implantadas/adaptadas diante da pandemia causada pelo Coronavírus
(Covid-19)

Alojamentos provisórios/ Abrigos Institucionais/ Casas de Passagem/
Residências Inclusivas

• Pessoas com Deficiência: O

• Adultos e Famílias: População de Rua: O
• Adultos e Famílias: Imigrantes e/ou refugiados: O
• Mulheres em situação de violência: O
• Pessoas Idosas: O

• Crianças e Adolescentes: O

Casa-Lar

Crianças e Adolescentes: O
Pessoas com Deficiência: O

Pessoas Idosas: O

Repúblicas

• Pessoas com Deficiência: O

• Jovens Egressos dos Serviços de Acolhimento: O
• Adultos e Famílias: População de Rua: O
• Adultos e Famílias: Imigrantes e/ou refugiados: O
• Mulheres em situação de violência: O
• Pessoas Idosas: O

Contratos de hospedagem

• Crianças e Adolescentes: O
• Jovens Egressos dos Serviços de Acolhimento: O
• Pessoas com Deficiência: O

• Adultos e Famílias: População de Rua: O
• Adultos e Famílias: Imigrantes e/ou refugiados: O
• Mulheres em situação de violência: O

C6\xxj^'



• Pessoas Idosas: O 12

Moradias temporárias alugadas pela gestão municipal ou distrital

• Crianças e Adolescentes: O
• Jovens Egressos dos Serviços de Acolhimento: O
• Pessoas com Deficiência: O

• Adultos e Famílias: População de Rua: O
• Adultos e Famílias: Imigrantes e/ou refugiados: O
• Mulheres em situação de violência: O
• Pessoas Idosas: O

3 Assinale com um X as ações socioassistenciais a serem realizadas diante
da pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19)

Oferta de alimentação, outros itens básicos e bens necessários que
assegurem proteção da população e evitem a propagação da COVID-19

Pessoas com deficiência (Residência Inclusiva) acolhidas: Não
Criança e Adolescentes acolhidas: Não

Jovens egressos dos Serviços de Acolhimento acolhidos: Não
População de Rua acolhida: Não
População de Rua não institucionalizada: Não

Migrantes e/ou refugiados acolhidos: Não
Migrantes e/ou Regugiados não institucionalizados: Não
Mulheres em situação de violência: Não
Pessoas Idosas: Sim

Outras Famílias em situação de vulnerabilidade social: Sim

Distribuição de alimentação e outros itens básicos a alojamentos
provisórios geridos por Organizações da Sociedade Civil

Criança e Adolescentes acolhidas: Não
Jovens egressos dos Serviços de Acolhimento acolhidos: Não
Pessoas com deficiência (Residência Inclusiva) acolhidas: Não
População de Rua acolhida: Não
População de Rua não institucionalizada: Não
Migrantes e/ou refugiados acolhidos: Não
Migrantes e/ou Regugiados não institucionalizados: Não
Mulheres em situação de violência: Não
Pessoas Idosas: Não

Outras Famílias em situação de vulnerabilidade social: Não
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4 Informe se o município irá utilizar os recursos para os seguintes fins

Disponibilização meios de transporte para a locomoção das equipes de
referência e usuários do SUAS para acesso ou prestação de serviços
socíoassistencials

•  Irá usar o recurso para: Sim

Realização de ações voltadas à proteção social, orientação e informação da
população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à
prevenção da COVID-19 e disseminação do vírus

•  Irá usar o recurso para: Sim

Provimento de Itens necessários à comunicação remota entre usuários e
equipes

•  Irá usar o recurso para: Sim

Recursos humanos

•  Irá usar o recurso para: Não

5 Listar os Itens que serão adquiridos com o cofinanciamento federal

Material para manutenção de Imóveis e móveis

• Valor Total Previsto: 0,00

Aquisição de Bens de consumos (utensílios de cozinha, banheiro, materiais
de limpeza, materiais de higlenização, entre outros)

• Valor Total Previsto: 0,00

Locação de outros materiais permanentes

• Valor Total Previsto: 0,00

Locação de Veículos
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• Valor Total Previsto: 7777,50

Locação de Imóveis

• Valor Total Previsto: 0,00

Alimentação

• Valor Total Previsto: 6522,50

Conta de água, esgoto, luz, Internet, e outras contas direcionadas a
manutenção da unidade

• Valor Total Previsto: 0,00

Suporte ao deslocamento (combustível, manutenção de
veículos/embarcações, etc)

• Valor Total Previsto: 0,00

Equipamentos de Proteção Individual EPI

• Valor Total Previsto: 15000,00

Pagamento de Pessoal

• Valor Total Previsto: 0,00

Outro(s), qual/quais?

• Valor Total Previsto: 0,00

Contratação de PJ para fornecimento de serviços

• Valor Total Previsto: 0,00

Vestuário

• Valor Total Previsto: 0,00
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6 Listar os itens que serão adquiridos com o cofinanciamento federal,
conforme critérios estabelecidos de acordo com a previsões da Portaria n°
2.601, de 6 de novembro de 2018

Outro(s), quai/quais?

• Valor Total Previsto: 0,00

Mobiliário

• Valor Total Previsto: 11500,00

Eletroeletrônicos (celulares, computadores, entre outros)

• Valor Total Previsto: 9600,00

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Responsável Pelo Preenchimento

• Nome: VANDREIA MORENO MENDES DE CARVALHO

• CPF: 01764532538

• Cargo: Gestor

• RH: Função: Titular
• E-mail: vandreiamendes@hotmail.com

}(!íií!"aii .'1

Portaria f»^ 00o/20^i
Wun. tiS f''â5iste.n
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO DESIDÉRIO/BA
Instituído pela Lei 005 de 16/04/2001.
Modificado pela Lei 012 de 12/12/2007.

RESOLUÇÃO CMAS 05/2020

'DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO
PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES
SOCIOASSISTENCIAS- COVID 19"

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL em Reunião

Extraordinária realizada no dia 23 de junho de 2020, no uso de suas atribuições

que lhe são conferidas pela Lei 005 de 16/04/2001, bem como a Lei 012 de

12/12/2007.

CONSIDERANDO a portaria 369/2020 que dispõe sobre o repasse financeiro

emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais

e estruturação da rede do SUAS, no âmbito dos estados. Distrito Federal e

municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância

Nacional, em decorrência de infecção humana pelo novo Corona vírus.

RESOLVE:

Art. 1® - Aprovar o Plano de Ação - execução de ações socioassistencias -

C0VID19 alocados no Fundo Municipal de Assistência Social - FMS para a

execução de serviços programas e projetos do Sistema Único de Assistência

Social .

Art. 2® - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

São Desidério/BA, 30 de junho de 2020.

Maria Caroíma de Jesus dos Santos
Presidente do CMAS
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Termo de aceite - Emergência COVID 19 |

Bloco 1 - Recursos federais para a execução de ações
socioassistenciaís e estruturação da rede devido à situação de
Emergência COVID-19

- Código IBGE
2928901

-UF

BA

- Ente

São Desidério

- Termo Aceito

Aceito

- Valor de referência ofertado

R$ 94.125,00

- Equipamentos EPI
57

- Alimentos

20

- Pessoas em Serviços Socioassistenciaís
21

- Valor de referência total aceito

R$ 94.125.00

- Quantitativo de Equipamentos EPI aceito
57

- Quantitativo de metas de Alimentos aceito

20

- Quantitatidade de Pessoas em Serviços Socioassistenciaís aceita
21

- Nome do Responsável pelo preenchimento da gestão
VANDREIA MORENO MENDES DE CARVALHO

- ID do Cargo do Responsável pelo preenchimento da gestão
76
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- Cargo do Responsável pelo preenchimento da gestão
SECRETÁRIO(A) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- CPF do Responsável pelo preenchimento da gestão
01764532538

• Data preenchimento gestão
2020-05-06 09:12:39
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: J M M DA ROCHA & CIA LTDA

CNPJ: 09.912.877/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). /

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http;//rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:39:29 do dia 23/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2021.

Código de controle da certidão: B6A8.BD0B.0A97.A3D9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 23/07/2020 1 1:45

20

Certidão Especial de Débitos Tributários

(Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código

Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20202109484

RAZÂO SOCIAL

J M .VI DA ROCHA iS: C IA L I DA - EPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

077.596.900 09.912.877/0001-23

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando á

presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Prüfcssüfs) Administr:itivo(s) Fiscal(is): ICàMS

232336.0003/13-2 - Ia Insl/PARCELAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na
Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 23/07/2020, conforme Portaria n" 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

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

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

I'.At. - I lie RciCerliitjKiIispceKii ipi
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Prefeitura Municipal de São Desiderio

PRAÇA EMERSON BARBOSA, 66

CENTRO - SÃO DESIDÉRIO - BA CEP: 47820-000

CNPJ: 13.655.436/0001-60

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000504/2020.E

Nome/Razão Social: J M M DA ROCHA ME

Nome Fantasia: ELETRO MOVEIS MUNIZ

Inscrição Municipal: 3967 CPF/CNPJ: 09.912.877/0001-23

Endereço: AVN J.K, 83

CENTRO SÃO DESIDÉRIO - BA CEP: 47820-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER

APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

*********

Esta certidão foi emitida em 31/08/2020 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 30/09/2020

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 2600005098000000001657030000504202008318

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://saodesiderio.saatri.com.br. Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 31/08/2020 às 14:32:44



31/08/2020 Consulta Regularidade do Empregador
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 09.912.877/0001-23
Razão Social D m m da rocha e cia ltda

Endereço: av jk 83 / centro / sao desiderio / ba / 47820-000

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

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

Vaiidade:30/08/2020 a 28/09/2020

Certificação Número: 2020083004124355633590

Informação obtida em 31/08/2020 14:35:21

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J M M DA ROCHA &. CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.912.877/0001-23

Certidão n°: 16815036/2020

Expedição: 23/07/2020, às 11:43:31

Validade: 18/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que J M M DA ROCHA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ,

inscrito (a) no CNPJ sob o n® 09.912.877/0001-23, 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 a cua! i zados ate 2 (doi.s) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se ã 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 ident ificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto âs 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.



alteração contratual N- -1 DA SOCIEDADE .1 M M DA ROCHA .S, CIA
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CNPJ n" 09.912.8777(1001-23

lOSF MÁRIO MUNIZ DA ROCHA nacionalidade BRASILURA. nascido em 01/02/1980.■I^A^ADO rcÒMUNHÀO PARCIAL DE BENS ^^^^V^R^TaR A ^
68. CARTEIRA DE IDENTIDADE 09138006>1. omaoSEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domicil iado na PRAÇA DR ALGLSTO FOR • •
100. CENTRO. SÃO DESIDÉRIO. BA. CEP 47.820-000. líRASlE.

1 1I71MEIRE EERREIRA DE SOUZA SILVA nacioòalidkk BRASlvEJRA. nascida eniI)f/06m'l cearem PARCIAL Kr-DÈNS.: .míPEURIA. CPE/M n"
008.9I2.86W0, CARTEIRA DE IDENTIDADE »' ' OR
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - BA. residente:!;.dumiciliado na l RAÇA DRAUgStoRRES ioo. CENTRO. SAO DESIDERIO. DA. CEP -l7.S2()-000. BRASIL.
Sócios da sociedade liaútada de no.ne eu,presa,ial .J M M DA ROCHA &
reaistrada legaín.ente por ccafato social devida,„e„le a,c|„oado „a Ju,„a Co,„e uai do Lsu c
da"Bahia sob NIRE ,C 29203898456. co,n sede Praça Dr. Augiisio loi,es. 100 Lo^. - .
Ccilro SSo Desidório. BA. CEP 47.820-000, devidaaicie a.scr.ia „o C.adasao Nauoaal dePessoa .lu,idic.a/MP sob o ,C 09.912.877/0001-23. «'f
ajusia,-e,n a p,ese„le aberação coabalual. aos ic„„os da l.c, a I0.-106. -00..
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

endereço

Cl ÁUSUI -A PRIMEIRA. A sociedade passa a cncicc, M,as a,isidadcs ao scgaialc cadccço
AW:ND^^ .ir. 83. CENTRO. SAO DESIDERI,,. DA. CEP -17 820.000.

Ea, íacc das allcações aciaia, coas«lida-sc o co„l,a(a saciai, aos Icraa.s da Lc-i
10.406/2002, mediante a seguinte redação:

lOSE MÁRIO MUNIZ DA ROCHA aacioaaiidadc BRASIEEIILA. ,r,,scido c,a ODM^
CASADO cai COMUNHÃO PARCIAI, DE BENS. EMPRESAklO. t ' ."
68. CARTEIRA DE IDENTIDADE a" ()9I38006MSEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na \ RA(, A DK ALGL .
100, CENTRO, SÃO DESIDÉRIO. BA, CEP 47.820-000. BRASIL.
I  ir/ivtrit?!- I-I-RRFIRA DE SOUZA SILVA nacionalidade BRASILIJRA. nascida cm™9 c sl u^^ PARCIAL l.i: DEKS. EMPRESARIA. CPI-7ME ,C
008 912.865-60. CARTEIRA DE IDENTIDADE a" 1 177-161 188, or^ao
errin- l /\Rl '\ DE SEGURANÇA PUBLICA - BA. rendonte e d^MUiciliado na I KA(,A Dl

SAO Di:SII.7ERIO. DA. CEP 47.820-00,1. DRASIE.

Sócios da sociedade liaiiiada de aoa.e e,ap,esarial .1 M M DA ROCHA & CTA '• ''''AJ;';!''';"reaisb-ada legabaeaie por eoal,-a,o soeial devidaa,ea,e a,q„iv ado ,,n ■ ^
da" Bahia, sob NIRE ,T 29203898456. devidamuat- lascraa ao ( adasao Nauoaal dc I ts.
.lurídica/ME sob o 09.912.87 7/0001-2.>.

CLÃUSUL.A PRIMEIRA. .A sociedade tem sua sedo estabelecida a AVLMDA .ÍK. 8.>.
CENTRO. SAO DESIDERIO. BA. CEP 47.820-000;

CLÁUSULA SEGUNDA. A soeiedade ,e,„ por objcio social: (.oiacruo Vaiçi,s,a dc Mocu.s.
Co,ac,cio Va,-cjis,a especializado dc clc„odo,acs,icos c cqaipaa.eaios de a„d,o e udeo.
CL.ÁUSULA TERCEIRA. O ca,,aal social c dc R$ I5,,i,m.í«i «.'aiaze a,il reais).■ 1, I . 1 |ic ' 0(1 (iiiii r''TÍ i cuia uma snlisci nas e intemali/adas15.000 ((,)umzc mil) quotas no valoi de kS i .tM) (um uaij cac.a i . -
em moeda corrente do pais. da seguinte toima.

y Ç. ' i 1'ámn.: I
Rcq: 81500000160087 /., A v-" -'7
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 4 DA SOCIEDADE J M [VI DA ROCHA & CIA
LTDA EPV

CNP.) n" 09.912.877/00(11-23

- O sócio JOSÉ MÁRIO MUNIZ DA ROCHA subscreve do capital social 13.500 (Treze mil
e quinhentas) quotas, correspondente a 90% do capiral. no valor total de RS 13.500,00 (Treze
mil e quinhentos reais), em moeda corrente do jDais.

- A sócia LUZIlVlEIRE FERREIRA DE SOUZA SILVA, subscreve do capital .social 1.500
(Um e Quinhentas) quotas, correspondente a 10% ilo capital, im \alor total de RS 1.500.00 (lãn
mil e quinhentos reais), em moeda corrente do país.

! * • •

CLÁUSULA QUARTA. A responsabilidade de cada^ socio. t iWtriríf "ao"valor de suas cotas,
mas todos respondem solidariamcnte pela integralizaçfio do capTtal íòcial. conforme art. 1.052
CC72002.

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade c admini.strada pelo sócio .JOSÉ MÁRIO MUNIZ DA
ROCHA, respondendo pela empresa, Judicial e e.xtrajiulicialmente 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.

CLÁUSUL.A SE.XTA. O administrador declara sob :is penas da Lei que não está impedido de
e.Nercer a administração da sociedade por Lei especial ou cm \ irtude de condenação criminal, ou
por se encontrar sob os efeitos dela; a pena que vede. aimia ijuc tcmporaritimcnte. o acesso a
cargos piiblicos; ou por crime falimentíir. de prevaricaçãi). peita «ni suborno, [jecniaio ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nticional. contr;i nórmas de dctesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou ã propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA, ü praz.o de duração da .sociedade c por tempo indeterminado.

CLÁUSULA oitava. Os sócios, no exercício da administração, poderão de comum acordo
fixar uma retirada mensal a título de pró-labore. em valor a ser fixado anualmente dentro das
possibilidades da empresa, obedecendo aos limites previstos pela Legislação do Imposto de
Renda.

CL.ÁUSULA NON.A. As ipiotas-partcs do capital .social não poderão ser cedidas ou
transferidíis, no todo ou em parte, sem o csprcsso con.sentimento da sociedade, cabendo, em
igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio t|iie (jueira adquiri-las, no
caso de algum sócio pretender ceder as que possuem. *

CLÁUSUL.A DÉCTM.A. No caso de um dos .sócios desejarem retirar-.se da .sociedade deverá
notificar o outro sócio, jx^r escrito, com antecedência minima de 90 (noventa) dias. c seus
haveres lhe serão reembolsados.

CLÁUSULA DÉCIlMA RRIMEIR.A. .A morte ou retirada de qualquer um dos sócios não
implicará na extinção da sociedade, por si seus henieiros ou sucessores assumem neste ato os
quotistas o compromisso irrevogável e irretratável, e na hipótese segunda translerir as suas
quotas a terceiros que formalmente \enham as adquirir c a todos os termos do presente contrato
social, estendendo tais disposições ao processo sucessório periinenie a primeira liipóiese.

CLÁUSULA DECLM.A SEGUNDA. O exercício social eiicerrar-.se-á no dia 3! de dezembro
de cada ano e os lucros ou prejuízos apurados .serão divididos ou suportados pelos sócios na
proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo Único - A critério dos .sócios e no ateiulii^cTt;.^ <los interesses da própria sociedade.
0 total ou parte dos lucros poderá ser deslintido à l-jíHinação de l-untUvs Especiais ile fieservas.
no critério estabelecido por I.,ei. _ y

^  ■ /'
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AI/rKRAÇÃO CONTRA rUAI. N" 4 DA SOCIEDADK J M M DA ROCHA CIA
LTDA EVV

CNPJ n" 09,912.877/0001-23

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As dúvidas c pciulcncias que possam surgir entre os
sócios, na execuçrio deste contrato setfio resolvidas por um árbitro cscoliiido em comum acordo
por ambos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O foro para o c.xcrcicio e o cumprimento do.s direitos e
obrigações resultantes do contrato social permanece .SAO í)lá.SII)[d\lü.

CLÁUSULA DÉCIlMA QUliNTA. As Clátisulas e icondiçOes bstabclccidas em atos já
arquivados e .que ttão foram expressamente modiílcadaa por-e^ia a'ter;içrjO continuam em vigor.

i

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumebro. 1

SAO DESIDEKIO-UA. 2-1 de fevereiro de 2015.

/ JÜCfcb

i04. íiijii á Í j j / ji Á ^
ilOSE MAI^O iyfUNlZ DA ROCHA

CPF: 99^/822.195-68

hju/AMüí^ (Jy S-
2)' LUZIMEIRE FERREIRA DF. SOU/A SILVA

CPF: 008.912.865-60

171

iüCEBp.oiocüio. l5;367796-0 DE n;Ce-'2C0a . .. .......

i:mpresa:79 2 03o<.8.;5 6 C?;,. -
•• ■■ ■ riCi.,o í-OK ' LI.-v uAI.Vjb

5 £ •:; K !11A R lO • G f- u A i

Req:81500000160087 Pá ei na .1
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ELETROMÓVEIS MUNiZ. 30

RAZÃO SOCIAL: J M M DA ROCHA & CIA LTDA.
CNPJ: 09.912.877/0001-23 CIDADE: SÃO DESIDERIO-BA
ENDEREÇO: AVENIDA )K, N^ 83, CENTRO.
E-MAIL: imario muniz@hotmail.com TELEFONE: (77) 3623-2282

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO-BA

SEGUE ORÇAMENTO CONFORME SOLICITADO.

DESCRIÇÃO '

COTAÇÃO

o LG K40 é parte da nova linha de
smartphones da gama media da LG para 2019.
Com uma tela HD + de 5,7 polegadas, o LG K40
é potencializado por um processador de
núcleo octa de 2GHz com 2GB de RAM e 32GB

de memória interna. O LG K40 possui uma

câmera de 16 MP com PDAF e uma câmera
frontal de 8 MP com LED flash. O LG K40
também inclui recursos DTS: X, resistência
militar, bateria de 3000 mAh, botão dedicado
ao Assistente do Googie e Android 9.0 Pie

BASE SOMMIER LIGHT SEL PIO

Revestimento em Material Sintético 100%
Poliéster;

Placa de espuma flexível 100% Poliuretano;
Selo Verde; Madeira de reflorestamento;

Itens especiais; Antiácaro e Antialérgico;
Selo Poliol a base de soja;

01

01

06 LG

10 ORTOBOM

R$ 1.199,90

R$ 377,70

R$ 7.199,40

R$ 3.777,00

Colchão Hospitalar D26 Ortobom

Placa de espuma de alta performance na

densidade D26, feita com Poliol à Base de Soja;

Tratamentos antiácaro e contra bactéria na

espuma e revestimento;
Revestimento em napa azul 100% PVC;

Espuma Selada 100% Poliuretano.

01 10 ORTOBOM R$ 453,23

QUINZE MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E SETENTA
CENTAVOS.

R$ 4.532,30

piasiosii

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

^9.912.877/0001-23'
JMMDA ROCHA fOIA LIDA

Avenida JK.
Centro

47.820

-j——São Desiüènü -/Da
ATENCIOSAMENTE ELE OVEIS MUNIZ!



R^UNIZ MÓVEIS.
r<AZÀO SOCIAI..: MliNIZ & FERREIRA LTDA ME.

CNIM; 18.213.726/0001-78 CIDADE: CRISTOPOLIS-BA

ENDEREÇO: AVENIDA PADRE VIEIRA. 392, CENTRO.

E-MAIE: proftcontabilC/liotmail.com TEI.EFONE: (77)3618-1413

31

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO-BA

SEGUE ORÇAMENTO CONFORME SOLICITADO.

COTAÇÃO I ORÇAftflENTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O LG K40 i3 p irU' J,i no\a Imli.! au
sinartphones da ganu. mcdui d;; 1 ■ 1 p.ti ;i Miu
Com uma leia [ÍD ̂  do 5.7 pi>!cLaLÍ ;^. o lii
K40 c potencializado poT um processu.dn; do
luicico octa de 2Gl lz aun ."ZCB do R\V1 c

.12GB de memória iiiiein.i O I (i Kld posMii
uma cámera de i() Ml' oom Plr\! o uiii.i

câmera frontal de 8 MP eorn l.I [) llash. () 1 (d

K4() também inclui lecursu.^ DiS \.

re.sistcncia militar, bateri.i ile dOiKi mAh. iioiào

dedicado ao A.ssistcnie do Gooaio o Àiidioid

9.0 Pie

BASE SOMMIER LIGUT SEL PTO

Revestimento em Material Sintético ItiO".,

Policster;
Placa de espuma flexível 100% Poliureiano:
Selo Verde: Madeira de rofloreslamenio;

Itens especiais: Antiácaro e Aniialcrgico:
Selo Poliol a base de soja;

UND QTD.

01

01

06

10

MARCA VALOR UN.

LG R$ 1.600,00

O RIO BOM R$ 620,00

VALOR TOTAL

R$ 9.600,00

R$ 6.200,00

Colchão Hospitalar D2õOrtobom

Placa de espuma de alta performance na

densidade D26, feita com Poliol à Base dc

Soja;

Tratamentos antiácaro e contra bactéria na

espuma e re\e.siiniciuo:

Revestimento em napa azu! !00"ó PVC:

Espuma Selada 100'/í> Poliureiano

01 10 O RIO BOM R$ 820,00 R$ 8.200,00

TOTAL: R$ 24.000,00

VALIOADE DO ORÇAMENTO: 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

MUNiz Móvi:is!

C-
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Tildo em tecnologia 32

Prefeitura Municipal de São Desidério

Segue o orçamento conforme solicitado. Aproveitamos o ensejo para agradecer sua consulta e nos colocar a sua inteira disposição
para dirimir as eventuais dúvidas. Lembramos que a satisfação do cliente é nosso objetivo e por isso buscamos sempre suprir sua
necessidade, colocando a sua disposição produtos e serviços que vão lhe proporcionar uma boa, ou a melhor, relação custo/benefício.

COTAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO ÜND. QTD. MARCA
VALOR

UNITÁRÍb(R$)
VALOR

TOTAUR$)

01

Sistema: Android 9 Pie Processador: Octa Core

1.8GHz Chips: Dual Chip, Nano-SIM Tamanho: 6,5"
Resolução de tela: 720 x 1560 (HD+) Memória interna:
32GB Memória RAM: 3GB Suporte MicroSD: 512GB
Resolução Câmera Frontal: 8MP Resolução Câmera
Principal: 13MP, 8MP e 5MP Flash Câmera Principal:
Sim - LED Foco Automático: Sim Abertura de câmera:

F1.8, F2.2, F2.2 Abertura de câmera: F2.0 Resolução -
Gravação de Vídeos: FHD (1920 x 1080) 30fps
Resolução de Reprodução de Video: FHD (1920 x
1080) 60fps

UND. 06 SAMSUNG 2.490,00 14.940,00

02

Dimensões: Altura: 80 cm Largura: 80 cm
Profundidade: 190 cm Informações do Produto:
Estrutura em tubos de aço super resistentes de 50 x 30
mm Ideal de colchões de 78 cm x 188 cm (Colchão não
incluso). Acompanha colchão: Não Estrados em MDF
Material da cama: Aço galvanizado

ÜND 10 CASAH 1.100,00 11.000,00

03

Colchão com espuma D33 tamanho solteiro, com
excelente conforto para um sono de qualidade,
renovando as energias do corpo Possui revestimento
impermeável, muito prático para limpar Utilizado para
tratamentos hospitalares, casas de repouso, clínicas,
pessoas especiais, idosos, crianças, entre outros
Contém:01 Colchão de Espuma D33 Tamanho:Solteiro
78 X 188 X 12 cm Características: Confortável

Impermeável e fácil de limpar Suporte de Peso até 100
Kg por pessoa Revestimento: Courvin Azul
Imoermeável

UND 10
BF

COLCHÕES
1.180,00 11.800,00

TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS. TOTAL (R$) 37.740,00

Prazo de entrega: até 45 dias úteis
Validade da proposta: 60 dias
Forma de pagamento: À vista

Atenciosamente,

(O
Rodrigo Oliveira Cerqueira
DIXAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA
CNPJ: 11.264.692/0001-00

E-mail: licitacao@dixam.com.br

IÜ.264.692/0001-®1
DIXAM Coíriércio o Serviços Ltda.

AV. Aliomar Baleeiro, n' 22í)2,
GaIpSo 04, Pau da Lima, CEP.: 41.245-020^

SALVADOR-BAHIA _J

Av. Aliomar Baleeiro, 2262, Galpão 04, Pau Da Lima, Salvador-Ba
Cep: 41.254-020 Tel.: (71) 3013-0101

E-MalL: licitacao@dixam.com.br
www.dixam.com.br
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Ministério da Cidadania

Secretaria Especial de Desenvolvimento Social
Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS

TERMO DE ACEITE E COMPROMISSO

Termo de Responsabilidade que firma o órgão gestor da
assistência social, com o objetivo de formalizar os
compromissos e as responsabilidades decorrentes do aceite
referente ao repasse emergencial de recursos federais para
a execução de ações socioassistenciais e estruturação da
rede do Sistema Único de Assistência Social devido à
situação de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional decorrente do novo coronavírus, COVID-19,

nos termos da Portaria MC n. 369/GM/MC, de 29 de abril
de 2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA ADESAO

1.1 O Presente Termo tem por objeto a formalização dos compromissos e
responsabilidades decorrentes do aceite referente ao repasse emergencial de recursos
federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS devido à situação de Emergência em Saúde Pública
de Importância Internacional decorrente do novo coronavírus, COVID-19, nos termos da
Portaria MC n" 369/GM/MC, de 29 de abril de 2020 e demais normativos aplicáveis à
matéria.

1.2.0 recurso emergencial tem como finalidade aumentar a capacidade de resposta do
SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco
social decorrente do COVID-19, para promover:

1.2.1 A estruturação da rede do SUAS por meio da aquisição de Equipamentos de
Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do
SUAS e de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e com
deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no
Sei-viço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;

1.2.2 O cofinanciamento das Ações Socioassistenciais, visando o enfrentamento da
situação de emergência em decorrência do Covid-19, na garantia das ações elencadas no
art.8 da Portaria MC n. 369/GM/MC, de 29 de abril de 2020.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO TERMO DE ACEITE E COMPROMISSO

2.1 O presente Termo de Aceite e Compromisso formaliza no prazo definido o aceite do
municipio, Distrito Federal ou estado ao repasse de recurso emergencial de recursos
federais para execução de ações socioassistenciais e estmturação da rede do SUAS e o
cumprimento das responsabilidades decorrentes de sua oferta.

2.2 A adesão formal nos termos deste Termo de Aceite e Compromisso deverá ser
encaminhada à ciência do respectivo conselho de assistência social.

2.3 Os respectivos Conselhos de Assistência Social deverão apreciar, acompanhar e
fiscalizar a implementação das ações, os resultados e a prestação de contas dos recursos
repassados na forma da já referida Portaria.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Plano de Ação das Ações Socioassistenciais

3.1 O Plano de Ação é o instrumento de planejamento do gestor estadual, municipal ou do
Distrito Federal das ações socioassistenciais a serem realizadas com a finalidade de
promover orientação, apoio, atendimento e proteção às famílias e indivíduos em situação
de vulnerabilidade e risco social e deverá ser aprovado pelo respectivo conselho de
assistência social.

3.2 Especificamente quanto às ações socioassistenciais as infomiações constantes no
Termo de Aceite e Compromisso passarão a compor o Plano de Ação que deverá ser
apresentado pelo gestor no prazo definido na Portaria da Secretaria Nacional de Assistência
Social em sistema infomriatizado especifico após aprovação pelo respectivo Conselho de
Assistência Social.

3.3 O não envio do Plano de Ação ensejará a devolução integral do recurso recebido, por
meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Fundo Nacional de Assistência Social
- FNAS.

3.4 Deverá constar necessariamente no Plano de Ação informações sobre:

3.4.1 as condições adequadas de acolhimento, alojamento ou isolamento, quando o
cofinanciamento federal seja destinado à readequação dos serviços de acolhimento
existentes ou para implantação de outras formas de oferta, podendo optar por:

a) Reestruturar as unidades de acolhimento existentes atendendo às determinações
do Ministério da Saúde de modo a evitar aglomerações que propiciam a disseminação da
COVíD-19:

b) Implementar alojamentos provisórios para atender o público realocado de outras
unidades de acolhimento ou novos usuários que necessitam de alojamento provisório, a
exemplo de pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório e a
população em situação de rua;
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c) Firmar contrato de locação para moradia provisória, serviço contratado pelo poder
público local, destinado para o isolamento de grupos ou apoio a outras foimas de
alojamento provisórios adequadas à realidade local do território, que obedeçam aos
critérios de separação de pequenos grupos (famílias ou indivíduos);
d) Fimiar contrato de locação com a rede hoteleira, serviço contratado pelo poder
público local, sugerido para o isolamento de pessoas pertencentes a grupos de risco;

3.4.2 a estimativa para todas as ações previstas nas alíneas do item 3.4.1 quanto a:

a) unidades de acolhimento restruturadas com a identificação das formas de
acolhimento;

b) alojamentos provisórios implantados com a identificação das formas de acolhimento;
c) pessoas acolhidas que foram realocadas;
d) pessoas que não estavam acolhidas e que necessitaram ser encaminhadas para
alojamentos provisórios;
e) pessoas acolhidas, sem considerar o total de pessoas acolhidas anterior à situação de
emergência em Saúde Pública de importância internacional.

3.4.3 a execução de outras ações para redução das situações de vulnerabilidade e risco
social destinadas a provisões e outras demandas que atendam às detenninações sanitárias,
proteção, prevenção e mitigação dos riscos quanto à infecção ou disseminação da COVID-
19, tais como as descritas abaixo, considerando a estimativa do público atendido:
a) Realização de ações voltadas á proteção social, orientação e infoimação da
população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção da
COVID-19 e disseminação do vírus;

b) Oferta de alimentação, outros itens básicos e bens necessários que assegurem
proteção da população ou evitem a propagação da COVID-19;
c) Distrilíuição de alimentação e outros itens básicos para alojamentos provisórios
geridos por Organizações da Sociedade Civil-OSC;
d) Disponibilização de meios de transporte para a locomoção das equipes de
referência e usuários do SUAS para acesso ou prestação de serviços socioassistenciais;
e) Provimento de itens necessários á comunicação remota entre usuários e equipes.

CLÁUSULA QUARTA- Da Elegibílídade dos Entes e Repasse de Recursos.

4.1 Estruturação da Rede do SUAS

4.1.1 De acordo com os critérios de elegibilidade e cálculo de metas físicas
estabelecidas, conforme art. 3", da Portaria MC n° 369/GM/MC, os estados. Distrito
Federal e municípios farão jus ao recurso emergencial destinado a estruturação da rede
para aquisição de:

a) EPI, desde que possuam unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS;e

b) Alimentos, desde que possuam unidades de Acolhimento ou Centro dia.
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4.1.2 O repasse de recursos referente à estruturação da rede dar-se-á diretamente do
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS aos fundos de assistência social dos

estados, municípios e do Distrito Federal, no exercício de 2020, em duas parcelas, cada
uma referente a 3 (três) meses da demanda aferida, observando o cálculo de valores a
serem transferidos para a estruturação da rede, nos termos da Portaria MC n.
369/GM/MC, de 29 de abril de 2020.

4.1.3 O repasse da segunda parcela estará condicionada a requerimento do órgão gestor
e à demonstração da real necessidade de uso de EPI, de acordo com as recomendações do
Ministério da Saúde - MS, aprovada por meio de Resolução do respectivo conselho de
assistência social.

4.2 Cofinanciamento das Ações Socíoassistencíais visando o enfrentamento da
situação de emergência em decorrência do Covid-19

4.2.1 Os estados, municípios e Distrito Federal farão jus ao recurso emergencial,
destinado ao cofinanciamento federal das ações socioassistenciais desde que possuam
pessoas que :

a) necessitem ser alojadas ou remanejadas da atual unidade de acolhimento, conforme
orientação do Ministério da Saúde - MS quanto ao distanciamento social; ou

b) se encontrem em situação de rua, desabrigados, desalojados ou em situação de
imigração.

4.2.2 Os critérios para aferição dos requisitos de elegibilidade às ações socioassistenciais
encontram-se definidos nos § §l°e 2° do art. 5° da Portaria MC n. 369/GM/MC.

4.2.3 O cofinanciamento federal das ações socioassistenciais é limitado ao máximo de
5  (cinco) mil pessoas por ente elegível, podendo ser ampliado, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira e a capacidade de acolhimento municipal
durante a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em
decoiTência do COVID-19.

4.2.3 A ampliação de que trata o item anterior será avaliada de ofício à critério da
Secretaria Nacional de Assistência Social e informada ao ente elegível, conforme a
disponibilidade financeira e orçamentária.

4.2.4 O repasse de recursos destinados ao cofinanciamento federal das ações
socioassistenciais serão repassados no exercício de 2020 diretamente do FNAS aos
fundos de assistência social dos estados, municípios e do Distrito Federal em duas
parcelas, cada uma referente a 3 (três) meses de atendimento, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira.

4.2.5 O cálculo dos valores a serem transferidos na forma do caput observará o valor
de referência de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensal por pessoa, previsto no § T do
art. 6® da Portaria MDS rf 90, de 2013, multiplicado pelo quantitativo de indivíduos a
serem atendidos.
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CLÁUSULA QUINTA - Da Responsabilidades dos Entes

5.1 Aceitar o repasse de recursos emergenciais para execução de ações socioassistenciais
e estruturação da rede do SUAS e cumprir as responsabilidades decorrentes.

5.2 Ofertar as ações socioassistenciais visando o enfrentamento da situação de
emergência em decorrência do Covid-19, na garantia das ações elencadas no art.8 da
Portaria MC n° 369/GM/MC, de 29 de abril de 2020, observando as orientações técnicas
específicas emitidas pela Secretaria Nacional de Assistência Social.

5.3 Promover a estruturação da rede do SUAS por meio da aquisição de EPT para os
profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS e de alimentos,
prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e com deficiências acolhidas no
Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social
Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.

5.4 Adotar as medidas de prevenção, cautela e redução do risco de transmissão do novo
Coronavirus - COVID-19 para preservar e garantir a oferta regular e essencial dos
serviços, programas e benefícios socioassistenciais, em especial do Centro de Referência
da Assistência Social e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social -
CREAS.

5.5 Executar os recursos observando as normas gerais do SUAS e em especial àquelas
relativas ao repasse de recursos federais do SUAS.

5.6 Prestar contas na forma da Portaria MDS n" 113, de 10 de dezembro de 2015, e
demais procedimentos disciplinados em ato específico, conjunto, da Secretaria Nacional
de Assistência Social e da Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências.

5.7 Promover a gradativa desmobilização das ações socioassistenciais, implantadas ou
reorganizadas no escopo desta Portaria, na medida em que for superada a situação de
emergência em saúde pública decorrente do Covid-19.

5.8 Observar, necessariamente, o caráter transitório do repasse emergencial de recursos
federais ao enfrentamento da situação do COVlD-19 e a necessidade de planejamento das
ações de transição, visando á redução de esforços concentrados em tomo de uma situação
excepcional e a adoção de procedimentos rotineiros, devendo-se prevenir a bmsca
interrupção das provisões e prejuízo às famílias e aos indivíduos, o descontrole ou a perda
de equipamentos e materiais, a sobrecarga das equipes de referência, dentre outras ações
necessárias à retomada da nonnalidade dos serviços cotidianos.

5.9 Articular as ações socioassistenciais com as demais políticas públicas, em especial a de
Saúde, e com os órgãos de Defesa e demais órgãos do Sistema de Justiça, a fim de
assegurar proteção integral aos usuários.
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5.10 Quanto à oferta das ações socioassistenciais se der em regime de colaboração com
as entidades de assistência social deve-se observar a Resolução n'* 21, de 24 de novembro
de 2016, do Conselho Nacional de Assistência Social, que estabelece requisitos para
celebração de parcerias, eonfomie a Lei n" 13.019, de 31 de julho de 2014, entre o órgão
gestor da assistência social e as entidades ou organizações de assistência social no âmbito
do SUAS.

CLÁUSULA SEXTA - Do Acompanhamento e do Monitoramento

6.1 Monitorar o desenvolvimento das ações socioassistenciais e da estruturação da rede
socioassistencial, por meio da aquisição de EPI e alimento, mantendo registro das
atividades realizadas.

6.2 Prestar infomiações à União e ao Estado, a qualquer tempo, sempre que forem
requisitadas infonuações referentes à aplicação do recurso emergencial, para fins de
análise e acompanliamento de sua boa e regular utilização.

6.3 Alimentar e manter atualizadas as bases de dados dos subsistemas e aplicativos da
Rede SUAS, componentes dos sistemas de informação e monitoramento, com as
informações dos usuários e suas famílias, atualizando-os conforme normativas do
Ministério, de forma a propiciar o acompanhamento qualificado dos usuários e suas
famílias em especial:
6.3.1 Do Registro Mensal de Atendimento, mensalmente, para fins de aferição do regular
funcionamento do CRAS.

6.3.2 Do Sistema de Cadastro Nacional do Sistema Único de Assistência Social -
CadSuas, na aba "Unidades de Acolhimento, das unidades de acolhimento restmturadas
e dos alojamentos provisórios implementados.

6.4 Recepcionar equipes do estado e/ou do Ministério, em visitas técnicas "in loco",
prestando-lhes as infonuações necessárias.

6.5 Manter durante 5 (cinco) anos, documentação comprobatória das despesas realizadas
com a prestação dos Serviços, bem como a memória das atividades realizadas, dos
critérios para o acesso dos usuários e dos processos de seleção dos profissionais.

6.6 As obrigações contidas nesse Termo se aplicam apenas às categorias de créditos
repassados pela União que forem aceitos pelos entes, quando do preenchimento do
formulário constante no Sistema de Autenticação e Autorização - SAA.

E, por estar assim de acordo com suas disposições, firmo o presente documento, com
todos os compromissos e regras descritas neste Termo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

São Desidério-Ba, 10 de agosto 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 Aquisições de itens para a estruturação da rede do

SUAS, para atendimento remoto, bem como adequação de alojamento, isolamento,

provisões e outras demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção,

prevenção e mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do

Coronavírus, pertencente a este município de São Desidério, requisitado pela Secretaria

Municipal de Assistência Social.

Por oportuno, solicito que encaminhe ao setor de Compras para elaboração do processo

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

Atenciosamente,

João Antônio Roc(h|gues Linhares.
Secretário Municipal de Administração Planejamento Finanças e Orçamentos

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

São Desidério, 10 de agosto de 2020.

limo Sr.

Gustavo Henrique Barbosa dos Reis

Chefe do Setor de Compras e Licitação

ASSUNTO: Dotação Orçamentária.

Em atenção à solicitação do Secretário Municipal de Administração,

Planejamento, Finanças e Orçamentos, referente à disponibilidade

Orçamentária para Aquisições de itens para a estruturação da rede do

SUAS, para atendimento remoto, bem como adequação de alojamento,

isolamento, provisões e outras demandas que atendam às determinações

sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de riscos quanto à infecção

ou disseminação do Coronavírus, solicitado pela a Secretaria Municipal de

Assistência Social de São Desidério - BA, 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:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para aquisição, do objeto licitado correrão por conta da seguinte

dotação orçamentária:

•  Unidade: 02.08.001 - Fundo Municipal de Assistência Social
• Atividade: 8.244.003.2.075 - Gestão dos Recursos dos demais Programas do

FNAS

•  Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

•  Fonte: 29- Transferência de Recurso do FNAS

Por oportuno, solicito que encaminhe^agjisftídico para apreciação do contrato e

realize o processo administrati>^p^eTOdendo a Lei 8.666/93 Art. 24 inciso II e
suas alterações posteriores.

Ávila IzadoraXíueiPor^ntos

Contadora.'^RC - BA n® 039059

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



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

São Desidério, 07 de agosto de 2020.

Ilm® Sr®.

Vandreía Moreno Mendes de Carvalho

M.D. Secretaria Municipal de Assistência Social
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Assunto: Autorização para abertura de Processo Licitatório

Senhor Secretário.

Em atenção â solicitação de autorizar a aquisição, através de Dispensa de licitação, para

Aquisições de itens para a estruturação da rede do SUAS, para atendimento remoto, bem

como adequação de alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que atendam

às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de riscos quanto à

infecção ou disseminação do Coronavírus, fundamentado no artigo 24, II, da Lei n°

8.666/93, conforme descrição no Termo de Referência.

0 Ministério da Cidadania através da Portaria n° 369/2020, editada pelo Ministério da

Cidadania, que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a

execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos estados. Distrito

Federal e municípios devido á situação de Emergência em Saúde Pública de Importância

Internacional decorrente do novo coronavírus, COVID-19, e visando garantir e promover

orientação, apoio, atendimento e proteção às famílias e indivíduos em situação de

vulnerabilidade e risco social afetados, de forma a permitir a esse público condições adequadas

de alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que atendam às determinações

sanitárias, proteção, prevenção e mitigação dos riscos quanto à infecção ou disseminação do

vírus.

Buscando garantir a sustentação do vínculo com os/as usuàrio/as como valorização do

trabalho da equipe de referência, o recurso destina-se a promover:

1 - Estruturação da rede do SUAS por meio da:

a) aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das

unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS;

b) aquisição de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e

pessoas com deficiência acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento

no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias
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II - Cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento de situação

de emergência em decorrência do Covid-19, por meio da proteção, orientação, apoio e

atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados

pela situação, de forma a permitir a esse público condições adequadas de alojamento,

isolamento, provisões e outras demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção,

prevenção e mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do Coronavírus.

Os órgãos gestores da política de Assistência Social dos Estados, Municípios e do

Distrito Federal deverão adotar medidas de prevenção, cautela e redução do risco de

transmissão para preservar a oferta regular dos serviços, programas e benefícios

socioassistenciais. É de responsabilidade do gestor da Assistência Social o fornecimento de

adequadas condições - equipamentos necessários, condições dos espaços e comunicação á

distância. Com a aquisição dos celulares será possível garantir atendimento remoto a famílias

em situações de vulnerabilidade, evitando o contato direto e a disseminação do corona virus

entre as famílias atendidas. Como estratégia no fortalecimento de vínculos, as equipes criaram

grupos virtuais, onde são realizados atividades de convivência e orientação as famílias através

de vídeo chamadas, tornando-se indispensável para a realização destas celulares com

tecnologia apropriada. As reuniões de monitoramento dos serviços dos equipamentos, reuniões

periódicas do CMAS, atendimento do bolsa família e demais equipamentos, também passaram

a acontecer de forma virtual, somente em caso de extrema necessidade e tomando as devidas

precauções são realizados atendimentos in loco.

Justifica-se a escoiha da modalidade de dispensa de licitação, pelo fato de haver
necessidade de divulgação para melhor visibilidade dos eventos, e ações realizados pela
Prefeitura, estando o valor no limite previsto pelo artigo de n° 24, II, da Lei n° 8.666/93.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado imediatamente após a conclusão
do objeto.

No ensejo, renovo os votos de estima Sreço.

Autorizo:
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JOSE CARLOÇ de
CARV>

PrefeitoMíínícipal
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São Desidério, 11 de agosto de 2020

Uma Sr".

Geóvânia

M.D. Controle Interno.

ASSUNTO: Justificativa da Dispensa Eletrônica.

Prezada Senhora,

Em atenção à solicitação de V. Sa. Informo que a Dispensa Eletrônica está originalmente
previsto no artigo 1 do Decreto 1.024/19, que assim dispõe:

Art. 1" Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços
comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

[■■■]

§3° Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes
federativos, com a utilização de recursos da União decorrentes de
transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a
utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa
eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a
regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência
discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse.

Ao apresentar um novo regulamento ao pregão na forma eletrônica, o decreto n® 10.024/19
trouxe algumas novidades que atingem não apenas à União, mas, também aos demais entes
federativos: estados, DF e municípios.

É importante observar que a dispensa eletrônica, prevista no art. 51 do decreto n®
10.024/19, com terá sua aplicação quando for publicado o regulamento específico do sistema de
dispensa eletrônica, por meio de ato do Secretário de Gestão do Ministério da Economia (art. 51,
§1®). Somente após a sua edição é que ocorrerá a efetiva obrigatoriedade da utilização da dispensa
eletrônica (art. 51, §2®).

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 -
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Art. 51. As unidades gestoras integrantes do Sisg adotarão o sistema de
dispensa eletrônica, nas seguintes hipóteses:
(...)
II - aquisição de hens e contratação de serviços comuns, nos termos do
disposto no inciso lido caput do art. 24 da Lei n°8.666. de 1993

O decreto definiu que essa regra não possuiria aplicabilidade automática e imediata. Sua
implementação, de acordo com o art. 52, dependeria de ato do Secretário de Gestão do Ministério
da Economia que estabeleceria os prazos para a implementação das regras relacionadas às
licitações com a utilização de transferências de recursos da União.

Esse ato foi publicado na forma da Instrução Normativa n° 206, em 21.10.19, e estabeleceu
quatro diferentes marcos para que os órgãos e as entidades da administração pública estadual,
distrital ou municipal, direta ou indireta, passem a utilizar obrigatoriamente a forma eletrônica da
modalidade de pregão (nos moldes do decreto n° 10.024/19). Não regulamenta a Dispensa
Eletrônica, ou seja, os municípios não estão obrigados a utilização da Dispensa Eletrônica, pois a
mesma ainda não foi regulamentada como prevê o Decreto.

Além do exposto é bom considerar que o mundo vive uma pandemia, onde a União
elaborou uma Lei de rf 13.979/2020, que flexibiliza as aquisições e serviços, justamente para
desburocratizar e poder atender as necessidades e existentes, bem como resguardar os entes
federativos.

É necessário frisar que a dispensa temporária de licitação a que se refere a lei diz
respeito à uma atuação estatal emergencial e extraordinária, que guarde relação com o combate
à pandemia enfrentada.

A lei 13.979/2020 autoriza a dispensa temporária de realização de licitação para
aquisição de bens, serviços (inclusive de engenharia), e insumos destinados ao
enfrentamento da crise do coronavírus, inclusive, expandindo essa possibilidade para
a aquisição de equipamentos seminovos, contanto, é claro, que o fornecedor se responsabilize
pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.

Isto é, nem toda contratação com o Poder Público realizada durante este período terá
como objetivo o combate à covid-19. Nesses casos, as medidas trazidas pela lei 13.979/2020
não se aplicam, devendo ser observadas as normas gerais de licitações e contratos contidas
na lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como demais legislações aplicáveis à matéria, sob
pena de incidirem, tanto o gestor público, quanto o particular contratado, nas responsabilidades
e penalidades previstas em lei.

Veja-se, a exemplo disso, que o artigo 89, da Lei de Licitações (lei 8.666/1993),
caracteriza como crime a dispensa da licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou a
inobservância de formalidades relativas a ela, e inclui neste tipo aquele que tendo
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa

2

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145 -



49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.655.436/0001-60

ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público. Então estamos utilizando o que a Lei
Federal diz e cumprindo a determinação dos princípios constitucionais. A Dispensa pode e deve
ser feita de forma como a Lei 8.666/93 prevê.

Atenciosamente,

Gust^o Henrique Barbosa dos Reis

Chefe do Setor de Compras e Licitações
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JUSTIFICATIVA DO SETOR DE COMPRAS

O Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Desidério/BA, tendo em vista a solicitação

da Secretaria Municipal de Assistência Social em contratar a empresa J.M.M da Rocha & CIA

LTDA, para Aquisições de itens para a estruturação da rede do SUAS, para atendimento remoto,

bem como adequação de alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que atendam às

determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de riscos quanto à infecção ou

disseminação do Coronavírus, solicitado pela a Secretaria Municipal de Assistência Social, de São

Desidério - BA, passa a exarar o seguinte parecer:

0 Ministério da Cidadania através da Portaria n® 369/2020, editada pelo Ministério da Cidadania,

que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações

socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos estados. Distrito Federal e municípios

devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do

novo coronavírus, COVID-19, e visando garantir e promover orientação, apoio, atendimento e

proteção às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados, de forma a

permitir a esse público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras

demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação dos riscos

quanto à infecção ou disseminação do vírus.

Buscando garantir a sustentação do vínculo com os/as usuário/as como valorização do trabalho da

equipe de referência, o recurso destina-se a promover:

1 - Estruturação da rede do SUAS por meio da:

a) aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades

públicas e estatais de atendimento do SUAS;

Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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b) aquisição de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e pessoas com

deficiência acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de

Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

II - Cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento de situação de

emergência em decorrência do Covid-19, por meio da proteção, orientação, apoio e atendimento

de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados pela situação, de

forma a permitir a esse público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e

outras demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de

riscos quanto à infecção ou disseminação do Coronavirus.

Os órgãos gestores da política de Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito Federal

deverão adotar medidas de prevenção, cautela e redução do risco de transmissão para preservar a

oferta regular dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais. É de responsabilidade do

gestor da Assistência Social o fornecimento de adequadas condições - equipamentos necessários,

condições dos espaços e comunicação á distância. Com a aquisição dos celulares será possível

garantir atendimento remoto a famílias em situações de vulnerabilidade, evitando o contato direto e

a disseminação do corona vírus entre as famílias atendidas. Como estratégia no fortalecimento de

vínculos, as equipes criaram grupos virtuais, onde são realizados atividades de convivência e

orientação as famílias através de vídeo chamadas, tornando-se indispensável para a realização

destas celulares com tecnologia apropriada. As reuniões de monitoramento dos serviços dos

equipamentos, reuniões periódicas do CMAS, atendimento do bolsa família e demais

equipamentos, também passaram a acontecer de forma virtual, somente em caso de extrema

necessidade e tomando as devidas precauções são realizados atendimentos in loco.

Considerando que a empresa se adequa ao atendimento das finalidades precipuas da

Secretaria Municipal de Assitência Social, levando-se em conta que a empresa atende

perfeitamente as exigências da secretaria solicitante, confirmamos que o valor da contratação de

R$: 15.508,70 (Quinze mil e quinhentos e oito reais e setenta centavos) está de acordo com o

praticado no mercado regional, ficando constatado que a empresa pertencente ao Sr. José Mario

Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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Muniz da Rocha, localizada na AV. JK, n° 83 - Centro, São Desidério-BA, CEP: 47.820-000,

atende perfeitamente ao fim que se acha destinado, ficando justificada a empresa.

Pelo exposto, este setor opina pela "Dispensa de Licitação", com base no que dispõe o

artigo 24, II, da Lei 8.666/93.

São Desidério, 11 de agosto de 2020.

^ rÁn/d A?
Gusíavo Henrique 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, 14 de agosto de 2020

A PROCURADORIA JURÍDICA

Referente: Minuta do Contrato:

Dispensa N° DP - 057/2020 e Processo Administrativo n° 558/2020

Senhora Procuradora,

Atendendo a determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e do Secretário

de Cultura referente à realização de procedimento licitatório para Contratação de

empresa especializada na Aquisições de itens para a estruturação da rede do

SUAS, para atendimento remoto, bem como adequação de alojamento, isolamento,

provisões e outras demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção,

prevenção e mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do

Coronavírus, solicitado pela a Secretaria Municipal de Assistência Social, de São

Desidério - BA.

O Ministério da Cidadania através da Portaria n° 369/2020, editada pelo

Ministério da Cidadania, que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de

recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da

rede no âmbito dos estados. Distrito Federal e municípios devido à situação de

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do

novo coronavírus, COVID-19, e visando garantir e promover orientação,

apoio, atendimento e proteção às famílias e indivíduos em situação de

vulnerabilidade e risco social afetados, de forma a permitir a esse público

condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras demandas

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação dos

riscos quanto à infecção ou disseminação do vírus.

Buscando garantir a sustentação do vínculo com os/as usuário/as como

valorização do trabalho da equipe de referência, o recurso destina-se a

promover:

I - Estruturação da rede do SUAS por meio da:

a) aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os

profissionais das unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS;

b) aquisição de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas

idosas e pessoas com deficiência acolhidas no Serviço de Acolhimento

Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias

II - Cofmanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento de

situação de emergência em decorrência do Covid-I9, por meio da proteção,

orientação, apoio e atendimento de famílias e indivíduos em situação de

vulnerabilidade e risco social afetados pela situação, de forma a permitir a esse

público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras

demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e

mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do Coronavírus.

Os órgãos gestores da política de Assistência Social dos Estados, Municípios e

do Distrito Federal deverão adotar medidas de prevenção, cautela e redução do

risco de transmissão para preservar a oferta regular dos serviços, programas e

benefícios socioassistenciais. E de responsabilidade do gestor da Assistência

Social o fornecimento de adequadas condições - equipamentos necessários,

condições dos espaços e comunicação á distância. Com a aquisição dos

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145
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celulares será possível garantir atendimento remoto a famílias em situações de

vulnerabilidade, evitando o contato direto e a disseminação do corona vírus

entre as famílias atendidas. Como estratégia no fortalecimento de vínculos, as

equipes criaram grupos virtuais, onde são realizados atividades de convivência

e orientação as famílias através de vídeo chamadas, tomando-se indispensável

para a realização destas celulares com tecnologia apropriada. As reuniões de

monitoramento dos serviços dos equipamentos, reuniões periódicas do CMAS,

atendimento do bolsa família e demais equipamentos, também passaram a

acontecer de forma virtual, somente em caso de extrema necessidade e

tomando as devidas precauções são realizados atendimentos in loco.

A Secretária Municipal de Assistência Social enviou o oficio com todas as

documentações necessárias, em vista a necessidade de se manter a prestação

célere e eficaz dos serviços públicos, ante a necessidade veemente da aludida

contratação.

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,

está 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» 121/2020 - PGNI/PMSD

Processo Administrativo n® 558/2020

MODALÍDADE; 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: Aquisições de itens para a estrutura da
rede SUAS, para atendimento remoto, bem como
adequação de aiojamento, isolamento, provisões e outras
demandas que atendam as determinações samtanas,
proteção, prevenção e mitigação de riscos quanto a
infecção ou disseminação do Coronavirus.

Foi «ioamlnhoao . «s» A8,e»)n. Joridica o prooodlmento do
Dlsponoo de Ucltoçso, com fundamento no am 24, ln<feo «da Lei íl"
tendo oomo objeto -AduisiçOeo de itens para a esbutur. da rede J
atendimento remoto, bem ormro ade,uaçto d. aMamentd
prorrisees e outras demanda, que atendam a, determ,nações samtarms^
proteção, prewnçâo e mitigação de riseos quanto i Inteoçao ou drssemnmçao
reinais-, para emissão de parecer <»ns„»ivo acerca da documenm^
e minutas apresentadas, A manifestação jurídica tem o escopo de assisbr
autoridade assessorada, cujo parecer nio tem caráter
dociserlo, razao pela qual de«e ser submetido a apreciação da autoridade
superior.

A Secretária Municipal de Assistência Social fundamenta a
justificativa do pedido na Portaria 369/2020, editada pelo Ministério da
Cidadania, que dispõe sobre o repasse financeiro emergenc.al devido
situação de Emergência em Saúde Pública decorrente do novo coronav.
(Covid 19). Aduz que " Buscando garantir a sustentação do vinculo com os as
usuário/as como valorização do trabalho da equipe de referência, o recurso
destina-se a promover; I Estruturação da rede do SUAS por meio da. (...)

Pça Emerson Barbosa, n»01 -Centro, Sâo Desitiério/BA. TEL; (77) 3623-2145
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Constam dos autos os seguintes documentos:

1. Oficio n" 146/2020 da Secretária Municipal de Assistência Social Si^.
Vandreia Moreno Mendes de Carvalho solicitando autorização do Chefe do
Executivo

2. Termo de Referência

3. Check üst dispensa

4. Resolução CMAS 05/2019

5 Cotação de preços - ORÇAMENTOS: J.M.M DA ROCHA & CIA LTDA,
CNPJ: 09.912.877/0001-23, Av, JK, 83, Centro, São Desidério-BA, no valor de
R$ 15 608,70 (quinze mil, quinhentos e oito reais e setenta centavos), M
MÓVEIS, CNPJ: 18.213.726/0001-78, Av. Padre Vieira, 392, Cenfro
Cristópoiis/BA, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); DIXAN
Comércio E Serviços Ltda, CNPJ: 11.264.692/0001-00, Av. Aüomar Baleeiro^
2262, Galpão 04, Pau da Lima, CEP: 41245020 - Saivador/BA, no valor de R$
37.740,00 (trinta e sete mil setecentos e quarenta reais),

4. Termo de Aceite e Compromisso nos Termos da Portaria MC n. 369/GM/MC,
de 29 de abril de 2020

5. QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

6. Dotação Orçamentária

7. Autorização de Abertura de Processo Licitatório;

8. Pedido de Realização de Despesa e Contratação, com a Manifestação
Técnica, a Justificativa da necessidade da contratação, objetivos e distinção
finalística/administrativa

9. Mapa de Classificação da Proposta

10. Justificativa da Dispensa Eletrônica

11. Justificativa do Setor de Compras

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, Sâo Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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12. Solicitação de Parecer Jurídico

13. Minuta do Termo de Contrato;

14. Documentos do contratado, incluído a sua proposta de preço pelos serviços
ofertados;

Sublinhe-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 (COVID-19), bem como das requisições administrativas de
idêntico desiderato, à luz das regras erigidas pela Lei Federai n° 13.979/20,
com a redação dada pela Medida Provisória n» 961, de 2020, que altera o valor
da Dispensa de Licitação prevista no art. 24, inciso I e il da Lei n.» 8.666/93,
que assim dispõe:

Art. 24. É dispensável a licitação:

I - para obras e serviços de engenharia de valor
até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que
não se refiram a parceias de uma mesma obra ou
serviço ou ainda para obras e serviços da mesma
natureza e no mesmo iocal que possam ser
realizadas conjunta e concomitantemente

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez
por cento) do limite previsto na aiinea "a", do inciso il do
artigo anterior e para alienações, nos casos previstos
nesta Lei. desde que não se refiram a parceias de um
mesmo serviço, compra ou aiienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez.

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, SSo Desídério/BA. TEL; (77) 3623-2145
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Com a edição da Medida Provisória N» 961, publicada em
de maio de 2020. foram alterados os valores para dispensa de licitação,
como foram modificados a forma de pagamento dos contratos, podend
inclusive ser realizado pagamento antecipado conforme a necessidade.
Vejamos, na integra, o que dispõe a referida MP.

59

Presidência da República
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Autoriza pagamentos ..
licitações e nos contratos, adequa os Imites
de («spensa de licitação e ampha 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.

o presidente da REPÚBUCA. no uso da afdbu/çâo que /he confere o art. 62 daConsf/SS a "u/nte Med/da Prov/sõr/a, con, força de fer.

Art. 1' Ficam autorizados à adm/n/straçâo púbHoa de todos os entes federativos, de
todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos.

,. a dispensa de «c/tação de que tratam os inçmi e iiMçmLdoartMlMnl
R fífífí de 2-* °

. «vío.«

concomitantemente: e

aiienação de maior vuito que possa ser realizada de uma só ve .

que:

Pça Emerson Barbosa, n-Ol -Centro, SSo Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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■  e) represente cond/çâo in,ispensé.el pare ot,ter o „en, ca assegurar a prestaçBo do
serviço: ou

b) propicia signifícativa economia de recursos; e

serviços, compras, alienações e locações.

§ 10 Na hipótese de que trata o inciso il do caput. a Administração deverá:

,  . prever a antecipação de pagamento em edital ou em instrumento formai de
adjudicação direta', e

„. exigir a devolução integrai do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto.

§ 20 sem prejuízo do disposto no § 1», a Administração poderá prever cautelas aptas a
reduzir o risco de inadimpiemento contratual, tais como.

, - a comprovação da execução de parte ou de etapa iniciai do objeto peto contratado,
para a antecipação do valor remanescente:

II - a prestação de garantia nas modalidades de que trata o irt hfí da I ei n'8.666. de
1993, de até trinta por cento do valor do objeto,

III - a emissão de título de crédito pelo contratado;

IV . o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por
representante da Administração: e

V - a exigência de certificação do produto ou do fornecedor.

§ 30 É vedado o pagamento antecipado peta Admin^ração na hipótese de prestação de
serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Pça Emerson Barbosa, nofll - Centro. São Desidério/BA. TEL; (77) 3623-2145
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prorrogações.

Art. 3' Esta Medida Provisória entra em vigorna data de sua pubiicaçSo.

Brasiiia. 6 de maio de 2020:199" da independência e 132" da Repúbiica.

jairmessiasbolsonaro
Paulo Guedes

Tendo em vista as questões táticas e técnicas apontadas,
luníamentou-s. a p»lenaâo no indso IV, do artjo 24 da Uai no 8,666ra3 No
o„Mo, confonna pon.oado, om «a. da aapaCllddade da Le, o aaa p»» ̂
noa oaaoa da conlralaçao deoonanta do cotonavltüa. davara o
fcndamanla, aa aqolaiçOaa abrangida, paio praaanta paraoar ralaranoral no ad,
4-, da Lei n° 13.979 de 2020 e na Medida Provisória n" 961/2020.

Notoriamente, a pandemia causada peio novo coronavirus
(COVID-19) vem impactando fortemente a atividade administrativa do Poder
Pdblioo. aala pala oonoantraçâo da aalorços noa aanriços da
rigidaz das madidas amargandaia adotada, para avilar a propagaça
na sociedade.

Desta forma, compuisando os autos administrativos, percebe-
se a necessidade dos itens requeridos, tendo em vista o trabaiho remoto de
alguns servidores, e o celular ser o meio de comunicação mais rápido e
eficiente para orientar as pessoas, nesse momento em que o isolamento social
é fundamental para evitar a propagação da Covid-19, bem como acomodar
melhor quem realmente precisa dando suporte material e afetivo, mesmo
estando distante. No que se refere à Minuta do Contrato, este se encontra
dentro das exigências previstas na legislação, bem como que os atos ate en ao

Pça Emerson Barbosa, n°01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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praticados foram dentro da legalidade, nâo havendo nada que possa o s a
prosseguimento do feito.

Quanto à justificativa da contratação, nâo cabe a Assessoria
Jurídica adecaar no médto das opçOaa d. Adminisa.dr», axca» duanto aos
preceitos legais, se afrontados.

Quanto à escolha da empresa vencedora consta nos autos que
a empresa J.M.M da Rocha & CIA LTDA, inscrita no CNPJ:
23 Av JK 83, Centro, São Desidério-BA apresentou menor preço,
no' valor de R$ 15.508,70 (quinze mil, quinhentos e oito ^
centavos) para a prestação do serviço objeto da presente Dispensa de
Licitação, estando todos os orçamentos dentro da margem de valor perm., a
no Art. 24, 11 da Lei n» 8.666/93 e do art, 1» da Medida Provisona 961, de
maio de 2020.

Ante o exposto, conclui-se, quanto à instrução processual, que
os requisitos inerentes foram devidamente cumpridos no presente feito pe o
Io, d, par^ — a —ao, .Ia D— a -

empresa J.M.M da Rocha & CIA LTDA, inscrita no CNPJ: 09.912.87 .
por ter apresentado o menor preço e disponibilidade para fornecer o serviço
objeto do presente processo administrativo.

À consideração superior.

São Desidério-BA, 21 de agosto de 2020

Ermetina Macedo^nío Pereira

OAB/BA N° 24.164

Procuradora Geral do Município

Portaria n° 010/2017

Pça Emerson Barbosa, n»01 -Centro, S5o Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145
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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N° 057/2020. PROCESSO N° 558/2020

DO OBJETO

Contratação de ennpresa especializada na Aquisições de itens para a estruturação da

rede do SUAS, para atendimento remoto, bem como adequação de alojamento,

isolamento, provisões e outras demandas que atendam às determinações sanitárias,

proteção, prevenção e mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do

Coronavírus.

DA JUSTIFICATIVA

0 Ministério da Cidadania através da Portaria n° 369/2020, editada pelo Ministério da

Cidadania, que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais

para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos

estados. Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde

Pública de Importância internacional decorrente do novo coronavírus, COVID-19, e

visando garantir e promover orientação, apoio, atendimento e proteção às famílias e

indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados, de forma a

permitir a esse público condições adequadas de aiojamento, isolamento, provisões e

outras demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e

mitigação dos riscos quanto à infecção ou disseminação do vírus.

Buscando garantir a sustentação do vínculo com os/as usuário/as como valorização

do trabalho da equipe de referência, o recurso destina-se a promover:

1 - Estruturação da rede do SUAS por meio da:

a) aquisição de Equipamentos de Proteção Individual — EPI para os profissionais das

unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS;

b) aquisição de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e

pessoas com deficiência acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em

atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência,

Idosas e suas Famílias

II - Cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento de

situação de emergência em decorrência do Covid-19, por meio da proteção,

orientação, apoio e atendimento de famílias e indivíduos em situação de

vulnerabilidade e risco social afetados pela situação, de forma a permitir a esse

público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras

Pça Emerson Barbosa, n°01 — Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-maii:
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demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e

mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do Coronavírus.

Os órgãos gestores da política de Assistência Social dos Estados, Municípios e do

Distrito Federal deverão adotar medidas de prevenção, cautela e redução do risco de

transmissão para preservar a oferta regular dos serviços, programas e benefícios

socioassistenciais. É de responsabilidade do gestor da Assistência Social o

fornecimento de adequadas condições - equipamentos necessários, condições dos

espaços e comunicação á distância. Com a aquisição dos celulares será possível

garantir atendimento remoto a famílias em situações de vulnerabilidade, evitando o

contato direto e a disseminação do corona vírus entre as famílias atendidas. Como

estratégia no fortalecimento de vínculos, as equipes criaram grupos virtuais, onde

são realizados atividades de convivência e orientação as famílias através de vídeo

chamadas, tornando-se indispensável para a realização destas celulares com

tecnologia apropriada. As reuniões de monitoramento dos serviços dos

equipamentos, reuniões periódicas do CMAS, atendimento do bolsa família e demais

equipamentos, também passaram a acontecer de forma virtual, somente em caso de

extrema necessidade e tomando as devidas precauções são realizados

atendimentos in loco.

DA EMPRESA

EMPRESA: J.M.M DA ROCHA & CIA LTDA

DO VALOR O valor é de R$: 15.508,70 (Quinze mil e quinhentos e oito reais e setenta
centavos)

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

DA AUTORIZAÇÃO

Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

São DesidériojJ^e agosto de 2020. JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO
MUNICIPAL
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 247/2020

DISPENSA N° 057/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 558/2020.

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO , pessoa jurídica
de direito público, com sede à 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 J.M.M DA ROCHA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°
09.912.877/0001-23, estabelecida à AV. JK, n° 83, Centro - São Desidério-BA, neste
ato representada por JOSÉ MARIO MUNIZ DA ROCHA, fSóc/oj, portador(a) da
Carteira de Identidade RG n° 913800651 SSP/BA, inscrito(a) no CPF sob n.°
997.822.195-68, residente e domiciliado na cidade de São Desidério-BA,
doravante denominado CONTRATADO, paro cumprimento do objeto abaixo
descrito:

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

Contratação de empresa especializada na Aquisições de itens para a

estruturação da rede do SUAS, para atendimento remoto, bem como

adequação de alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que

atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de

riscos quanto à infecção ou disseminação do Coronavírus, solicitado pela a

Secretaria Municipal de Assistência Social, de São Desidério - BA.

CLÁUSULA 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 efetuada em conformidade com o resultado da
licitação promovida pelo Dispensa n° 057/2020, em que ò CONTRATADA
Ratificada o objeto da licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP; 47.820-000.
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4.1. Constituem parte integrante deste Contrato os seguintes documentos, cujo
teor as partes declaram ter pleno coninecimento:
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 15.508,70 (Quinze mil quinhentos e
oito reais e setenta centavos), de acordo com os valores constantes na Proposta
de Preços, apresentado pela CONTRATADA na Dispensa n° 057/2020, 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, EPI's, 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 reclamaçães 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 art. 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: 02.08.001 - Fundo Municipal de Assistência Social
•  Atividade: 8.244.003.2.075 - Gestão dos Recursos dos demais Programas do

FNAS

•  Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

•  Fonte: 29- Transferência de Recurso do FNAS

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
7.2 A Noto 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 poro pagamento, estando o objeto devidamente
executado e toda a documentação completa e de acordo com os of^usutó

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP; 47.820-000.
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deste Termo, iniciará somente quando do abertura do expediente de
pagamento no órgão que emitiu o nota 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 do
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) eaprovada(s) pelo
setor de liquidação do Município.

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E DO
REEQUILÍBRIO ECONÕMICO-FINANCEIRO.

1) DO REAJUSTE

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

2) DA REPACTUAÇÃO 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 do data da última repactuação. Será adotado como dato
do orçamento o que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio
coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época da
apresentação do proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de
antecipações e de benefícios não previstos originoriamente. A repactuação será
precedida de demonstração analítica do aumento dos custos e em casos de
contratação de terceirização.

3) DO REEQUILÍBRIO ECONÕMICO-FINANCEIRO

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

Nesse caso, o CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variaç^
componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, on

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-00
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demonstração será analisado pela Prefeitura para verificação de sua viabilidade
e/ou necessidade.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

O prazo de vigência do CONTRATO é de 4 (quatro) meses 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
do 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
do Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO GESTOR

10.1 Fico nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. Gilberto Vasconcellos dos
Santos, o quem caberá designar o fiscal do cumprimento dos termos acordados,
conforme dispõe o artigo 67 do 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°
050/2019, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das
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 porte do CONTRATADO de todos os termos
e condições deste CONTRATO não constituirá novoçõo e nem ensejará renúncia
ao direito de exigi-los a qualquer tempo por parte do CONTRATANTE.

10.2 A inexecuçõo, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão,
com os conseqüentes penalidades contratuais e legais.
10.3. O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses
previstas no Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a
CONTRATADA, desde que não cause prejuízo a mesma.
10.3.1. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I o XI do Art. 78
Federal n° 8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenizaçd
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10.4. O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou o
ocorrência de quaisquer dos situações descritas no Art. 78, do Lei Federal n°
8.666/93, será comunicado pelo porte prejudicada ò outro, mediante notificação
por escrito.
10.5. A rescisão deste contrato implicará o 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, na Proposta de Preços e nas 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 da conformidade do
serviço/fornecimento com a especificação;
12.1.2 definitivamente, apás verificação da 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 para que a CONTRATADA possa
desempenhar de acordo com as determinações do Contrato, e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência
13.1.2. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação,
de acordo com o preço, os prazos e as 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 a
execução do objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências
corretivas;

13.1.5. Rejeitar, no todo ou em porte, por intermédio da fiscalização, o
serviço/fornecimento de objeto que estejam em desacordo com o firmado,
podendo exigir, a qualquer tempo, a 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 a fiscalização dos serviços/fornecimentos,
por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos emp
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à ou
competente para as providências cabíveis;
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13.1.9. Notificar o CONTRATADA por escrito do ocorrência de eventuais
imperfeições no curso do execução dos serviços/fornecimentos, fixando prazo
poro o suo correção;
13.1.20. Exigir o cumprimento de todos as obrigações assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;
13.1.21. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com òs obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições de habilitação 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 da 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
previdenciário, verbas rescisórias e outros previstos em lei ou em normas coletivas
de trabalho.

13.2.5. manter todas as condições de habilitação, regularidade fiscal,
econõmico-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 do objeto,
no formo 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, do Lei Federal n° 8.666/93.
13.2.7. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento do
obrigação.
13.2.8. Responsabilizar-se por todos 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 for
especificações técnicas, e, caso estejam em desacordo, os produtos
devolvidos no ato do entrega e será emitido no mesmo momento. Relator
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Inconformidade/ Devolução, que deve ser assinado pelo entregador e pelo
recebedor da mercadoria.

13.2.10. Executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação.
13.2.11. Os produtos a 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 da execução do objeto em relação ao prazo
estipulado na cláusula sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de
Referência: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso sobre o valor
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 no 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 inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou o
penalidade, que será concedida após a licitante ressarcir a Administração por
eventuais prejuízos causados e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no subitem anterior.

14.1.5.1 Para aplicação da 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 pr(
interessado será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimaçõo do ato;
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14.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as
demais sanções, e não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança
não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos;
14.1.8 A multo, aplicada após regular processo administrativo, será descontada
da garantia apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que,
se o seu valor exceder ao da garantia, além da perda desta, a CONTRATADA
responderá pela sua diterença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente. Acaso não tenho 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 valor da integralidade da avença.
14.1.10. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por
culpo exclusiva da CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação do
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.
14.1.1 1. Para a aplicação das 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 as justificativas apresentadas pela
CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou
de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, o
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 peno 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 Al
Santos, designado pela secretaria solicitante, Através da portaria n° 198/201

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-0
Telefax: (77)3623-2119
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Fica eleito o Foro de São Desidério poro dirimir dúvidas ou questões oriundas
do presente contrato.
18.2 É 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 legal, na presença de
02 (duas) testemunhas que, após lido, o subscrevem.

São Desidério/BA3ide agosfó^e 2020

José Carlos de Cqivalh
Prefeito Municip

Sim.
l.M. DA ROCHA ̂CIA\LTDA, inscrita
IO CNPJ sob n° 09.912,677/0001 -23

Controtodo

TESTEMUNHAS: 01 - n? - • OfVLSewigb»

Praçâ Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2119
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EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE

LICITAÇÃO N" 057/2020. PROCESSO N° 558/2020.
CONTRATO N" 247/2020.

DO OBJETO

Contratação de empresa especializada na Aquisições de itens para a estruturação da rede do

SUAS, para atendimento remoto, bem como adequação de alojamento, isolamento, provisões

e outras demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação

de riscos quanto à infecção ou disseminação do Coronavírus, solicitado pela a Secretaria

Municipal de Assistência Social, de São Desidério - BA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA

DA CONTRATADA: J.M.M DA ROCHA LTDA & CIA LTDA

DO VALOR: O valor é de R$ 15.508,70 (Quinze mil e quinhentos e oito reais e setenta
centavos)

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

VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses

São Desidério^ de agosto de 2020.

Pça Emerson Barbosa, n®01 - Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-mail:
licitacao@saodesiderio.ba.gov.br.
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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 057/2020. PROCESSO N° 558/2020

j^REP^tURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
[| H I CNPJ N» 13.6S5.436/0001-60

DO obJErb

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N» 057/2020. PROCESSO N' 558/2020

Contràtaçíâ^ |di^ empresa especializada na Aquisições de itens para a estruturação da
rede do SUA ̂  p^a atendimento remoto, bem como adequação de alojamento,
iaolaíTtentoJ pipvisqes e outras demandas que atendam às determinações sanitárias,
proteijâo,'prevenção e mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do
CbroaavírusJ '■ ']

DA .lilfSTÍl^iqATI\ A
0 Ministério jdi^ Cidadania através da Portaria n° 369/2020, editada pelo Ministério da
Cfdadbniá, qlie disi>õe sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais
para á execil;âo do ações socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos
estadõs, Dismto Federai e municípios devido à situação de Emergência em Saúde
Pública die ^rjipOrtâhcia Internacional decorrente do novo coronavírus, COViD-19, e
visah(iio garartir é promover orientação, apoio, atendimento e proteção às famílias e
indivíduos ,efli| situação de vulnerabilidade e risco social afetados, de forma a
pormiiir a e>bé público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e
outrà^ demal^ds due atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e
mitígc|çãQ cjcj 3 irisc( s quanto à infecção ou disseminação do virus.

Buscando gàrantii-|a sustentação do vinculo com os/as usuário/as como valorização
do tratjalhq elqdipe de referência, o recurso destina-se a promover:

1 - EStruturiaÇ^ da rede do SUAS por meio da:
a) aquisição!^é Equipamentos de Proteção individual - EPI para os profissionais das
unidades pérnicas è estatais de atendimento do SUAS;
b) aqiiisiçãd qe alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e
pessoas cõiji! deficiência acolhidas no Serviço de Acolhimento institucional e em
atendimeht;oj ijio Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência,
idosak e sqajy Fpm iias

l'
.  i

II - Cofinanclamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento de
gência em decorrência do Covid-19, por meio da proteção,

e atendimento de famílias e indivíduos em situação de
isco social afetados pela situação, de forma a permitir a esse

emeisituarão dei
orientação, «ipoio

vulnei-abilidáde epúbliéo cérjc içõej adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras
PiaEÍnbrsbn Barbosa, n°Oi -Centro, S8o.Desidério/BA.TEL: (77) 3623-2U5. E-mail:

i  ' '' I licitacao@saode5idcrio.ba.i;ov.br.

Certificação Digital: UVEPNXVI-S02Q4BDA-D4ZJCB3N-BEK3LCD5
Versão eletrônica disponível em: https://saodesiderio.ba.gov.br
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^REfEj'llíRá MUNICIPAL DE SAO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
■ rill| , CNPJ N° 13.655.436/0001-60

demandas atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e
mitláa^ãoid)e|rÍ|s<tosi quanto à infecção ou disseminação do Coronavírus.
0^ õrjpãoS gj^tqre!> da política de Assistência Social dos Estados, Municípios e do
Dlstrit|> Fedie|4/ deverão adotar medidas de prevenção, cautela e redução do risco de
transnliissãc íp^t'a f reservar a oferta regular dos serviços, programas e benefícios
socio4ssiStê(idlãls. É de responsabilidade do gestor da Assistência Social o
fornecjlmentd pel ad equadas condições - equipamentos necessários, condições dos
espaç|3S è pj^di^nicação à distância. Com a aquisição dos celulares será possível
garaniir atejnamileni o remoto a famílias em situações do vulnerabilidade, evitando o
cOntaío dirólioi'e a disseminação do corona vírus entre as famílias atendidas. Como
estratégia r)(j iioj-taiacimento de vínculos, as equipes criaram grupos virtuais, onde
são r^alizadq 9 ̂tlv dades de convivência e orientação as famílias através de vídeo

chamadas, tqfníanào-se indispensável para a realização destas celulares com
i' i I i

tecnologia ' iprpprtada. As reuniões de monitoramento dos serviços dos
equlpçmqntciy, rbuniões periódicas do CMAS, atendimento do bolsa família e demais
equipámentols^ também passaram a acontecer de forma virtual, somente em caso de
extrema ' rlej mssidade e tomando as devidas precauções são realizados
atond(mento|i||n loqo.

UA ElplPRÉijji
DA ROCHA & CIA LTDA

>r é de RS: 15.508,70 (Quinze mil e quinhentos e oito reais e setenta

KMPiÍeSÀ: jjjkM
DO v!aLOr||Ò vai
centaVos)

DA bXSE lMaL Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

PA AÜTORÍ^AjC^O
Autorizo a prjístrite RATIPICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

São übsidérí^iHe a
MUNICIPAÍli

iosto de 2020. JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PREFEITO

PçalE] Ilarbosa, n^OI -Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145. E-maii:
licitacaoi^saodesiderio.ba. gov.br.

Certificação Digital: UVEPNXVI-S02Q4BDA-D4ZJCB3N-BEK3LCD5

Versão eletrônica disponívei em: https://saodesiderio.ba.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP n'' 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



■■ v: -í /■. ■ ■■ ■ .

ií-i^.rJJÍtfT.CoííirZ^l-TV-íí. ■, , . ■ *■

}^mm

'■■ ■ ■■■'

Prefeitura Municipal de
São Desidério
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jpREÍl»irURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ ir> 13.655.436/0001-60

ÍRjMd) DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 247/2020
]  ' 1 DISPENSA N® 057/2020
'  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 558/2020.
i

artiissp á<jlebndo entre o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO , pessoa jurídico
de direito publípp, com sede à Pça. Emerson Barbosa, n® 01, Centro na cidade de
São Desidérip H-BjA, inscrito no CNPJ sob n® 13.655.436/0001-60, neste ato
reprdsefijadp plir seu Prefeito, Sr. José Carlos de Corvoltio, brasileiro, casado,
portddorjda Cheiro de Identidade RG n° 6055404 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob

Comprorpissp (j

n® óa^/.sts.soí
CONÍRAÍANTÉI

d:

} 7.Ire: idente e domiciliado nesta cidade, doravonte denominado
íjoi empresa J.M.M DA ROCHA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°

09.91.2.Ô7l7/QG0](lj2â, «(Stobelecido ò AV. JK, n® 83, Centro - São Desidério-BA, nesle
ato teprèsehtjcjda pòr JOSÉ MARIO MUNIZ DA ROCHA, (Sócio), portadorfa) da
Carteira "de- flntidade RG n® 913800651 SSP/BA, inscrito(a) no CPF sob n °
997.822,f'95-68.1 /ésicenie e domiciliado na cidode de São Desidério-BA.
dorovanfe deft'^minado CONTRATADO, paro cumprimento do objeto abaixo
descrito: ! j j

CLÁUSULj^ PRIÍvÍêÍrA - DO OBJETO
jjQ 1_ 1presente licitação, através da Dispensa de Licitação,Constitui objef
empresa especializada na Aquisições de Itens para a

de do SUAS, paro otendimento remoto, bem como

amento,^ Isolamento, provisões e outras demandas que

Contratação <1

estruturação è
adequação d|
atendarrí às ci^iernn Inações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de
riscos qi^onid iii infecção ou disseminação do Coronavírus, solicitado pela a
Secretar^ Murij cjipalide Assistência Social, de São Desidério - BA.
CLÁUSUU4 SÉGÍl|tÒA|- DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO
2.1 O brespnttí CONTRATO rege-se pelos seguintes normas: I) Leis n® 8.666, de 21
de junho dé jlf jsi nf 8.883, de 8 de junho de 1994 e n® 9.648, de 27 de maio de
1998 e derrigl '' ' ~ ' " ' '
Pública ijedécdl

cjisppsições legais reguladoras de licitações da Administração

CLÁySUljA TElí<
3.1 A presente
iicitdçõd pfoW

: |tRA|-l
contra

DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO
,.»,C)ntratoção é efetuada em conformidade com o resultado da
íividci pelo Dispensa n® 057/2020, em que à CONTRATADA íoi

Ratificada o d' ' ©ío <Ja licitação
,  11

CLÁUSOllA dlUÁl|TÁ - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
Fraça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.

Telefax: (77)3623-2119
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'0r1:MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
;  I j i . CNFJ N° 13.655.436/0001-60

4.1. Constitufertrj portè integrante deste Contrato os seguintes documentos, cujo
teor as partes deplarcfm ter pleno conhecimento:
I) Terjrio d^ Rèmr^ncla;

d^j pos e documentos apresentados pela CONTRATADA naII) P , preropostp
DISPENSA

CLAU;SULA QU(tflA'-PO PREÇO
5.1 O valot poro o presente ajuste é de 15.508,70 (Quinze mil quinhentos e
olfo reais e sefJíjita centavos), de acordo com os valores constantes na Proposta
de Pteçosi càprèsejritado pela CONTRATADA na Dispensa n° 057/2020. entendido
este com0 prfeo justo e suficiente para o execução do presente objeto.
conforme quarit taíivjc
5.2. No preço qçirnd

rio e descritivo abaixo:

piav>-' proposto estão inclusas todas as despesas diretos e indiretas
paro exeauç:qói'|ao objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encorgos sociais e
trabalhiitos incj<j|e:ntés. taxa de administração, previsão de lucro, frete, seguro.
combustiv|il, iERrt pransporte dos equipamentos, instalação, montagem e
desmontagem,! trem como os despesas com alimentação, transporte e
hospedügef)ri dos!funcionários, entre outros necessários ao cumprimento integral
do objelcp • çorjtrafíJdo, não cabendo quaisquer reclamações posteriores,
consíituindo-sfeiJ (portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE
para execuçã(| çdmaleta do objeto.
5.3. Os pr^çQsí psp9stos no presente Termo, somente poderão ser REVISADOS

(Jispcsições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei
'áfw.

observado

Federai n.® 8

CLAUSULA

6.1 As des

financeiro:

DO RECURSO FINANCEIRO

arrentes do presente contrato correrão ò conta dos recursos
no seguinte dotação orçamentária:

Unictadej'(||2;08[001- Fundo Municipal de Assistência Social
AtivfdadeÍ'8Í244.003.2.075 - Gestão dos Recursos dos demais Programas do
FNA^
ElemenidilísJs.sio.SO.OO - Material de Consumo
Fontje: jíSlf-jlTrlan ferência de Recurso do FNAS

CLÁÜlSULAi SÉTIMA . C O PAGAMENTO
7.1 Os pGgqrnentos: erão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias. contados do
protocolizòçãq ma Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.

"  Ia!deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta
i  licitação e deverá vir acompanhada das Certidões de

...^cbl è Trabalhista.
7.3 A contagem* dõ prazo para pagamento, estando o objeto devidamen^
executado q jcjldd a documentação completa e de acordo com as - '

7.2 A Nota Fiá

vencedorp tí'
Reguloridade

raça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP; 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2119
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PR^PBlirxÍRA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA,  ; n r cNpj N» 13.6SS.436/0001-60
deste TermôJ jliniçiatà somente quando da abertura do expediente de
pagamento noiQi^^ão que emitiu a nota de empenlio ou o contrato.
7.4. p pagaméíjto devido ao contratado será efetuado através de tronsterència
bancária, abàl i ^rrjrega do bem, devidamente atestado o cumprimento do
obrigação od ò l>jeíci da licitação, no prazo máximo de 10 (dez) dios úteis, após aopresentaçõd |ajs) nota(s) fiscal(is)/tatura(s] contenda(s) e aprovada(s) pelo
setor de liquícjdr |ão do Município.

7.5. A noto 't^qfjl/Jfajura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida ò
CONTRATADA Fpro ;as necessárias correções, contando-se os prazos acima
estabelecidos p j partir da data de sua reapresentaçõo para efeito de
pagamento. . ' ; !
7.6. A devçlüj^aó da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese
alguma, serviíp! dè pretexto para que o CONTRATADA suspenda o
serviço/fornêdirtnéhtc|do objeto deste contrato.

CLÁUfSULA OITl
REEQUILlBRIÓ EÇ!
1) DORÊAjljSiy
Não haverá: rejj:
bem como dósli

Èt DO REAJUSTE, DA
dMICO-FINANCEIRO.

REPACTUAÇÃO DE PREÇOS Ê DO

std de preços duronte o vigência do instrumento controtual.
/lentuais aditivos firmados.

2) DA RÉPACtiljkÇÃj) DE PREÇOS
Será permitidd j!a rèpactuação do
interregno nriilnilmlo! d«
proposto seTétpjçirJ oJ
do orçameritó[|:jI<^ud
coletivo de Trqpjblhc

contrato, desde que seja observado o
i 12 (doze) meses, a contar da data do orçamento a que a
j da data da última rèpactuação. Será adotada como dota
o proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio
ou equivalente que estipular o salário vigente ò época da

apreSentoçao'daiproposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuaçõo. de
antecipações erdie kienefícios não previstos originariamente. A rèpactuação será
precedida dè lidemc instração analítica do aumento dos custos e em casos de
contratação d|j tfr.c sirizoção.
3) DO RÊEQUl(ípWO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Poderó haver jil^équilibrio econômico-financeiro do instrumento contraíuol na
hipótese de- ||obr€iviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
conseqüências I iriccilculáveis, retardadores ou impeditivos do execução do
ajustado, ou ;c||f qa, em coso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando d da 9conÔmica extraordinária e extracontratual (art. 65, inc. II,
aiíneod). '
Nesse cosoj a!|(j?<4)N|RATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dqs
componentes í, dès I custos do Contrato, devidamente justificada, ondi^ foi,

raça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-00
Telefax: (77)3623-2119
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PRBFfij ;ííüR/ MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
'  CNPJ N° 13.655.436/0001-60

naiisada pela Prefeitura para verificação de sua viabilidadedemonstrdçõql s^á ae/ou necèssida^je.

CLÁUSULA NONA-IDA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO
njcidi do CONTRATO é de 4 (quatro) meses da data da sua

irofoTl". Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO poderá ser
ivjos e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,

isttps nos parágrafos 2° e 3®.
•pnoiações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas ao interesse
?r>'to ja manutenção do objeto e de os preços praticados, com os

listarem de acordo com os práticas de mercado.
goção a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo,

r3  A t 57, seus incisos e parágrafos e 65 seus incisos e parógrofos

O prçzo dejvl;
ossindtura. Ppr;
renovado pçr
observado o? dl'
Parágrafo 2°] â|
do Prefeiturd gú
reajustes legjais;
Parágrafo S®] Àii
de açordo dom
do Léi 8.666/j9à.1

cláusula décima - po GESTOR
1C.1 ^ica nohrlOTjdp como Gestor deste Contrato o Sr. Gilberto Vosconceilos dos
Santos, a qufefrl jcgberá designar o fiscal do cumprimento dos termos acordados,
conforme dijpôéj ò a figo 67 do Lei Federal n.® 8.666/93.
10.2. A fiscõlizilç^o e o acompantiamento da execução deste instrumento
ficarão o coírr) )p('Rlesij>orisóvel designado Pela Portaria do Gabinete do Prefeito n®
050/2019, qúp
obrigações Çérí

iierificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das
Ias.((cjtad

Parágrafo ú^Içòl' Á ir
e condições debt^
ao direito de exiqi

CLÁUSULÂ Dpcj ̂  PIÜMEIRA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1. Este irlstr(!||n4nio contratual poderá ser rescindido de pleno direito pelo
contratante,' Independentemente de notificação ou interpelação judiciai, nostermos dos drfi^jjis 77 o 80 da Lei n.® 8.666/93.

observância por parte do CONTRATADO de Iodos os termos
ONTRATO não constituirá novoção e nem ensejará renúncia

i: a qualquer tempo por porte do CONTRATANTE.

10.2 A inexpçJíjiãb, total ou parcial, do presente Controlo enseja sua rescisão,
com" as conséqiJentííS penalidades contratuais e legais.
10.3. O CtíNlr^l^TAME poderá rescindir unilateralmente o contrato nas tiipóteses
previsTas nd Ak' fs io Lei Federal n® 8.666/93, sem a obrigação de indenizar o
CONTRATA[|)Á,i|c!|e!sdo que nãa cause prejuízo a mesma.
10.3.1 . Nasi Hiijpiótbst^s de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78^
Federal n® 8!.é(Ô{íi|93 rião cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenizaçã

I ' Fraça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-
Jj' Telefax: (77)3623-2119

Certificação Digital: UVEPNXVI-S02Q4BDA-D4ZJCB3N-BEK3LCD5
Versão eletrônica disponível em: https J/saodesiderio.ba.gov.br

Documen to assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



Prefeitura Municipal de
São Desidério

PRi

10.4. O ipaGJiírl
ocorrência de ji
8.606/93, será c|
por escriio , .
10.5. A resciiqcj Idqslo contrato implicará a retenção de créditos decorrentes do
contratação; á|: 'q linite dos prejuízos causados ò CONTRATANTE.

ÚRii MUNICIPAL DE SAO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ IT 13.6S5.436/0001-60

lém4nto dos obrigações previstas no presente Conlroto, ou o
ijalsguer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n"
Trunfado pela parte prejudicada à outra, mediante notificação

CLÁUSULA DáCI
12.1 O objetjs
Licitação, nc| P
o Legisigçõq ̂ t|H v,igc

l,ian,cj|qnc

5UNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

ado e estando de acordo com o previsto no Contrato de
3 de Preços e nas cláusulas conirotuais, e ainda, observada
r, será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do

respoinsáveLjarvdlqndo nome e matrícula:
12.1 .1' provisçrjdrtíéntfe, para efeito de posterior verificação do conformidade do
serviço/forn^drter^to com a especificação;
12.1.2 definitivamente í. após verificação da qualidade do serviço/fornecimento e
conseqüente ótbiia^ ão.

CLÁUSULA D^GlijWAi TEíCEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
13.1. DA CONTFl/VTÀNfE

nar todos os condições paro que a CONTRATADA posso
( jac ordo com as determinações do Contrato, e seus Anexos,
p Te mo de Referência
bíag amenfo ao licifante vencedor, quando da sua contrataçõo,
o Joresço, os prazos e as condições estipuladas neste Contrato,
è acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o

xcs e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao
(jlos serviços/fornecimentos;

13.1.1. Propor
desempenhar

especialmeríte
13.1.2. Efetuar

de acordo qd
13.1.3. Fiscal)za|
pagamento d
bom ondomén^
13.1.4. Comòni

execução d'
corretivas: '

13.1.5. Rejejt
serviço/forneci

õr ò jContratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a
}ljéto|contratual diligenciando nos casos que exigem providências

todo ou em parte, por intermédio da fiscotização, o
de objeto que estejam em desacordo com o firmado,

podendo e)|i0i||;a qt}jalquer tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou
inadequados) ;.
I3.1.6. Aplicar (jpjApIjLjdicatária as sanções regulamentares e contratuais depois de

frçgularidades, garantido o contradifório e ampla defesa:
^r c contratada todas as informações, esclarecimentos,
liejTic is condições necessárias à execução do contrato,
p acompanhamento e a fiscalização dos serviços/fornecimentos,
aeicicimente designado, anotando em registro próprio as falhos

consíotadai a
13.1.7. Forip^.
documentofe é.
13.1.8. Exerderi

por servidor ef
detectadas; ir)dicjar|do dia, mês e ano, bem como o nome dos emp^gados
eventuaimdntq Ijénv jlvidos, e encaminhando os apontamentos ò ouf
competente pldfa' aá providências cabíveis:

i| i>
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::;:ONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuois
D da execução dos serviços/fornecimentos, fixando prazo

13.!.9. NolificOr õ

imperfeiçõesj n<j| Cjurs
poro o sua cpilrçção:
I3.1.Ã). Exiqir= jip cumprimento de todos as obrigações ossumidos pela
CONTRATADA,' iae! acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta; ! i'
13.1.21. Zelarj pc|i|a iquje durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compalibilidtidk'íiorT òs obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições d^ ihiabílitctção e qualificação exigidas na licitação;

I

13.2. 0A COKITI
13.2.1. ExecLtâij'{> pb,
sua propostc, iaBm o
contrptuais; i I
13.2.2. Efeluér!o| ç>bjel
Referência e

com todas cs régulor

eto conforme especificações do Termo de Referência e de
recursos necessários ao perfeito cumprimento dos cláusulas

o em estrita observância das especificações deste Termo de
pjroljosfa, ocompanfiado da respectiva nota fiscal juntamente

dodes fiscais em dias;

13.2.3. Indic<3r'i})^jrebresentante legal com todos os poderes para representá-lo
peronte o C DNTj^Af^f^TE.
13.2.4. Os eriVpijegjodos da CONTRATADA destinodos à execução dos
serviços/fornfecjmdntçs deverão trabalhar uniformizados e com identificação e
não terão jviVi ijulp /empregatício com o CONTRATANTE, sendo contratados,
subordinadas ia [mmunerados única e exclusivamente pela CONTRATADA, que
seró ;responsà\|!^l "por encargos sociais e trabalhistas, vales transportes, auxílio
alimentação,. s^qjjrds de acidentes de trabalho, impostos, taxas, contribuição
previtíenciáiia,||Vjei'bos re.scisórias e outros previstos em lei ou em normas coletivas
de trabalho] " '| !
13.2.5. maOtelj ' focas cs condições de habilitoção, regularidade fiscal,
econômico-jfih(ii nqeiro e de qualificaçãp técnica, exigidas no contrato;
13.2.Ó. A Lidftdit^ rencedora, após assinatura do Termo Contratual, ficará
obrigada d ic|:eitaij. nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões quer) Ad|ninisfração entender necessárias nas quantidades do objeto,
na forma d^ § ji^ do Artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93. Fica estabelecido que a
CONTRATA^TÉ Mjoae-á realizar supressão superior a 25%, desde que por acordo
entre as pa fpUe'm3diante termo aditivo, que será devidamente assinado por
ambas as pad|ji conforme inciso II, do §2°, do art. 65, da Lei Federal n" 8.666/93.
13.2.7. Respíopídei' por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da
obrigação. | • J ij ,
13.2.8. Respopljqbil zar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciàriáijltijibiitárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja
inadlmplên(|:igin^o transfere responsabilidade à Administração.
13.2.9. Sub3tiíi|ih imediatamente os produtos que se apresentarem for
especificaçpe? lítécnicas, e, caso estejam em desacordo, os produtos
devolvidos jioljd>t<ji da entrega e será emitido no mesmo momento. Relator
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olução, que deve ser assinado pelo entregador e
orio.
elo diretamente, sendo vedada a subcontrataçõo.

serem entregues deverão ser de 1° qualidade, estando

inconformida|hlb|í' Dev
recebfedor dq mlercjacl
13.2.10. Exectitq|b pb
13.2.1 i. Os prQqtJitós
sujeitos a devplulçõjD:
13.2.12. A eijttógd s4rà de forma parcelada e deverá ser feita nos unidades
informadas peljí]'sjstc r dos Secretarias, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
corridos, apôs ||Orde n de Compra assinada petos responsáveis, sem custo
adicional, séídordp total responsabilidade do Licitante Vencedora o frete, carga

.0

itída'o pr

p||p,p|>,
=1í

escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades:
muito, recolliida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma
sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e

de execução irregular do objelo contratado ou
táusulo contratual ou norma de legislação pertinente: 10%

tÔ)!ldq vcilor total do contrato:

CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
14.1. Pela indxêtepJ^ãcj fotot ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE
poderá, gafariti({b'o prévia e ampla defesa, aplicar ò CONTRATADA as seguintes
sanções: i ' '
14.1.1 Adveilêf
14.} .2 Penalídàíjij^ de
vez comuni '^'^
proporções:
14.1.2.1 Err " fcoío
descumpr!rhenl[q; ge
(dez por cen
14.1.2.2 Atráíd ijniusfifibodo no início da execução do objeto em relação ao prozo
estipulado no çllèuisua sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de
Referência: ),'535, (?ero vírgula cinco por cento) por dia de atraso sobre o votor
total do cartrbjtõ,iaté o limite de 30 (trinta) dias, após os quais o multa aplicado
seró de 0,7% (ieije jdéjcimos por cenio) e a conseqüente rescisão contratual:
10.1.2.3 Atrã ;d pl? regularização do serviço/fornecimento rejeitados, após o prazo
de 10 (dêzj) • Ijaí, 3 contar da data de comunicação oficial, sujeitará ò
CONTRATADA jpriulta de 01% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento
questionadcL por diia de atraso.
14.1.3 Rescispòljgjontr atual:
14.1.4 Suspensõq temporária do direito de participar de licitação e impedimento
de contratpr È|fjn;a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos: e
14.1.5 Declarqóâcí d(í inidoneidade para licitar ou contratar com o Administração
Pública en^ü)ij(o! píírdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovidtl' d leabitilação perante a própria autoridade que aplicou o
penalidade! quBjseió concedida após a licitante ressarcir a Administração poreventuais p|eji|p^ causados e, após decorrido o prazo do sanção aplicada com
base no suoteljrjt gnt írior.
14.) .5.1 Para ppjlicjação da penalidade de inidoneidade o prazo de defeso préviado interess(^opb.íá de 10 (dez) dias da abertura de vista:
14.1.6. ParçJ aploaçâo das demais penalidades, o prazo de defesa preinteressodo|sef||!cje :i (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;

'l il
!!
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14.1.7 , A penali(jl<i de de multo poderá ser aplicado cumulativamente com as
demais sançoesf p'nco terá caráter compensatório, sendo que a suo cobrança
não isentarã o b,nrida<:ão de indenizar eventuais perdas e danos:
14.1.8 A multaj lipijcdda após regular processo administrativo, será descontado
da garantia cjpijesdntada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que,
se o seu valcrj^^d ar ao da garantia, olém da perda desta, a CONTRATADA
responderá pojlcj 'sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente Icej/idos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente. |>4<jqso não tentio sido exigida a garantia, ò Administração se
reservo o •diféi o- cie descontar diretamente do pagamento devido à
contratada pl\dlorjde qualquer multa porventura imposta.
14.1.9. As mu toa mdrcatórias previstas nos itens acima são independentes entre si,
podendo ser draicados isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total
limitado a SQ^Ilirinía Porcento) do voior da integralidade da avenço.
14.1.1Õ. Nos dqsbsj dp inadimplemento ou inexecução total do contrato, por
culpo exciusva;|dq CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da
penaliddde dpí Suspensão temporária do direito de contratar com a
Adminisfraçco;,!|cj<'lémÍde multo de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
independertleclè resóisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
14.1.11. Para à|cjípJicação das penalidades previstas serão levados em conta a
natureza e a grjfat/idade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração
Pública, a re iiKppencfia na prática do alo e as justificativos apresentadas pela
contratada] Íendoíque, se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou
de reconhec:i<ild|ifcirçp maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a
CONTRATAD ̂ f}}: ofá isenfa das penalidades mencionadas.

düINTA - DA EFICÁCIA
íi^tlfe çorjtrato somente terá eficácia após publicada a respectiva
ârip.dfic al da Entidade.

CLÁUSULA Dl
15.1 O pres^r^t
súmula no D

CLÁUSULA dÉdÍAÀ SEXTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
16.1.0 presdrit^jlirlstrOmento que obriga as partes por si e por seus sucessores não
poderá ser ppifeto [de cessão ou transferência a terceiros, sob pena de
coraclerizar jüs.t(íi ([ausa para rescisão contratual.

CLÁUSULAt SÉTIMA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU
OMISSOS l7 1. líèl pomo prescrito na lei, o CONTRATANTE e o CONTRATADO não
serõo responsa,p!liiacbs por fatos comprovadomente decorrentes de casos
fortuitos ou dê lèria

'mediante dcóijjjo;"
CLÁUSULA
A fiscalização
Santos, design

e
maior, ocorrências eventuais cuja solução se buscará

r tre as partes.

DITAVA- DA FISCALIZAÇÃO
mo de Contrato seró exercida pelo fiscal Sr. Jocy Al
3la secretaria solicitante. Através da portaria n° 198/201

p|raça Emerson Barbosa, n" 01, Centro. CEP: 47.820-01
j  Telefax: (77)3623-2119
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CLÁUSULA DÉC^I

JRA MUNICIPAL DE SAO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.6S5.436/0001-60

NA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Fica elGjlo jpírórc de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas
do presente c orlj-dlõ.
18.2 É assim po/ a^larenn justas e contratadas, os partes assinam o presente Termo
em 03 (três) vidslOjd igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presenço de
02 (duos) test aniJnhpi que. após lido, o subscrevem.

Sõo Desidéricj/& e 2020.

José cWf cjé
PreteitojMuriició

m

.M. OA ROCHA yc\A±tDA. inscrita
o CNPJ sob n°09.9b^77/0001-23

Contratada

TESTEMUNHASid^
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PREFEUT
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NICIPAL DB SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ H° 13.6S5.436/0001-60

EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE
LICITAÇÃO N" 057/2020, PROCESSO N" 558/2020.
CONTRATO N" 247/2020.

DO objeto I

Contratação de'|;qj|jrl!s|i c; pecializada na Aquisições de itens para a estruturação da rede do
.SUAS, para atqi idutjijinto r:moto, bem como adequação de alojamento, isolamento, provisões
e outras demanr as ipjiejatetdam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação
de riscos quant? àlj ifecçlo ou disseminação do Coronavíms, solicitado pela a Secretaria

Municipal de A

CONTRATAI^

sislá !ia lliocial, dc São Desidério - BA.

T,Efj P^Eji-EITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO/BA
l i I IDA CONTRATAI^p^tj J.1^.M DA ROCHA LTDA & CIA LTDA

VIGÊNCIA; icscs

1)0 V/VLOR;
centavos)

DA BASE LE

São Desilieno

I  ■

de RS 15.508,70 (Quinze mil e quinhentos e oito reais c setenta

24, Inciso II da Lei 8.666/93.

to de 2020.

Ein^i^oi]! Bíybosa, n^Ol - Centro, .Sao Desiüériu/BA. TEL: (77)3623-2145. E-mail:
licitacao@saodesiderio.ha.aov.liT.
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Prefeitura Municipal de São Desidério - BA

Prefeitura Municipal

Praça Emerson Barbosa 01 - Centro | Cep 47.820-000 São Desidério -

Bahia

São Desidério-BA

Fone: (77)3623.2145

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada na Aquisições de itens para
estruturação da rede do SUAS, para atendimento remoto, bem como adequação d
alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que atendam è
determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de riscos quanto
infecção ou disseminação do Coronavírus, solicitado pela a Secretaria Municipal d
Assistência Social, de São Desidério - BA.

Tipo de documento: LICITAÇÃO

Mês de referência: 8

Ano de referência: 2020

IP de acesso: 177.234.160.182

Data de impressão 03/09/2020 às
09:03

Data de publicação: 02/09/2020

Titulo: DP-057-2020

Tipo de publicação: Extrato
Dispensa

Modalidade Dispensa

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

Responsável
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