SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA
RUA DOCRUZF.IRO - CENTRO
CNP): 11.258.676/0001-95 - CEI': 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

NOTA DE EMPENHO

....

EMPENHO: 27712020

472/2020

PROCESSO ADM:
Data do Empenho:

19/06/2020 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR
34831 - BAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA

Nome:
Endereço:
Bairro:
CNPJ:
Conta:

Tipo Pessoa: Jurídica
Complemento:

PRACA CARLOS MOURA, 46
CENTRO
13.688.966/0001-05
lnsc. Estadual:
Agência:

Estado: BA

Cidade: SAO FELIPE
CPF:
Banco: -

RG:

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido:

2022.3339.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
50.1. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10-Saúde
305- Vigilância Epidemiológica
005- PROGRAMA DE GESTAO DO SUS
2.022- GESTAO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.39.00- Outros ServiCos Terceiros - Pessoa Jurídica
14- TRANSFERENCIA SUS
3.3.90.39.99- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Unidade:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:
Elemento:
Fonte:
Sub-Elemento:
Modalidade:
Convênio:
Património:

N° Disp.:
Contrato:

Dispensa

-

179A-2020-D
241A-2020

Saldo Anterior
5.077,23

Valor do Empenho

4.800,00

Saldo Atual
277,23

- HISTÓRICO
VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDO E BANHEIRO QUÍMICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS QUE
ESTÃO NO CONTROLE DAS PESSOAS QUE PASSAM PELA ABORDAGEM DA BARREIRA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 20/06/2020 À 25/06/2020 Ef
TURNOS DE 24 HORAS INTERRUPTOS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ENVOLVIDOS NOS TRABALHOS DE
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).

N* Ordem

Especificação ( Item)

Unidade

Quant.

Valor Unitário

4.800,00

## Quatro mil e oitocentos reais ##
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 19/06/2020.

LUANA EDIARA MOREIRA PITON
Secretária de Saúde
CPF
: 033.284.465-08

Valor Total

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 19/06/2020

GIOVANI ROCHA OLIVEIRA PITON
Chefe do Selar Contábil
CPF
: 009.968.415-20
2158683

PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO

-

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 472-2020
DISPENSA N° 179A-2020
CONTARTO 241A-2020
SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: LOCAÇÃO DE TOLDO E BANHEIRO QUÍMICO VISANDO ATENDE AS
NECESSIDADES DO FUNCIONÁRIOS QUAIS ESTÃO NO CONTROLE DAS
PESSOAS QUE PASSAM PELA ABORDAGEM DA BARREIRA SANITÁRIA DO
MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 20/06/2020 À 25/05/2020 EM TURNOS DE 24 HORAS
INTERRUPTOS, DE MESMO MODO MANTEM A PROTEÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
ENVOLVIDO
NOS
TRABALHOS
DE
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM
DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (2019NCO

-

-

DATA: 19/06/2020

EMPRESA:

BAHIA LOCAÇÕES E SEVIÇOS LTDA- CNPJ: (13.688.966/0001-05)

R,EFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNP) n0 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

C.P.L

D.M.C.

SOLICITAÇÃO DE DESPESA
DATA 19/06/2020
ÓRGÃO/SETOR:
Secretaria Municipal de Saúde
RESPONSÁVEL/CARGO: Luana Ediara Moreira Píton
ASSUNTO:
Locação de toldo e banheiro químico
Solicita de Vossa Excelência devida autorização para abertura de processo administrativo visando à
aquisição dos itens adiante especificados.
OBJETO:
Locação de toldo e banheiro químico visando atende as necessidades do funcionários quais estão no
controle das pessoas que passam pela abordagem da barreira sanitária do município no período de
20/06/2020 à 25/05/2020 em turnos de 24 horas interruptos, de mesmo modo mantem a proteção dos
profissionais de saúde e demais servidores da Secretaria Municipal de Saúde envolvido nos trabalhos de
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (201 9-nCoV).
JUSTiFICATIVA:
1- OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, declarou Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus
(COVID-19).
A

A Portaria n° 188/ GM/ MS, publicada em 04 de fevereiro de 2020, declarou Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019nCoV).
O Decreto Estadual n° 19.549, de 18 de março de 2010 declarou situação de emergência em todo o território
baiano em virtude do desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Vira! - COBRADE
1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n° 02, de 20 de dezembro de
2016, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19.
O Decreto Legislativo n° 06, de 20 de março de 2020 aprovado pela Câmara e Senado que reconheceu a
ocorrência de estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República
encaminhada por meio da Mensagem n° 93, de 18 de março de. 2020.
A Portaria n° 454, de 20 de março de 2020 do Ministério da Saúde declarou, em todo o território nacional, o
estado de transmissão comunitária do coronavirus (covid-19).
O Conselho Regional de Medicina da Bahia (CREMEB) emitiu recomendação quanto a necessidade de
preparação dos serviços para possível recepção de número alto de pacientes com insuficiência respiratória
aguda grave decorrente do novo coronavírus (COVID-19), bem como quanto a iminente tensão e
sobrecarga das unidades de saúde para atendimento dos casos suspeitos, com prejuízos da disponibilidade
de leitos de Medicina Crítica, equipamentos, materiais de proteção individual (EPIs), fármacos específicos
e outros insumos.
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O documento emitido pelo Conselho Federal de Medicina intitulado "Posição do Conselho Federal de
Medicina sobre a pandemia de COVID-19: contexto, análise de medidas e recomendações "aponta que "a
principal lição aprendida com a China é que a epidemia pode ser desacelerada desde que se reconheça sua
gravidade como evento de máxima ameaça à saúde pública e que não se postergue a aplicação de medidas
drásticas, inclusive, se a situação assim o exigir".
Neste Município, embora não possua casos confirmados, já possui vários casos suspeitos na rede pública e
privada, circunstância que exigem das autoridades sanitárias, administrativas e policiais medidas
necessárias para proteger a população do vírus que desaceleram a taxa de contaminação e evitam o
colapso do sistema de saúde e estas implicam inevitavelmente forte desaceleração também das atividades
econômicas.
Em face disso o foi editado o Decreto Municipal n° 163/2020, de 27 de março de 2020 que declara situação
de emergência no município impõe as medidas temporárias e necessárias de prevenção e controle para
enfrentamento do COVID-19 (novo coronavírus).
II- NECESSIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
A aquisição do produto visa atender as necessidades de Secretaria Municipal de Saúde do Dom Macedo
Costa, como meio profilático e de contenção do contágio e transmissão do COVID-19 (novo Coronavirus),
causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-00V-2).
O Município de Dom Macedo Costa impôs diversas medidas temporárias e necessárias de prevenção e
controle para enfrentamento da Pandemia de COVID-19 (Corona vírus), através do Decreto municipal n°
163/2020 de março de 2020, dentre as quais está o estimulo a ostensiva lavagem das mãos por todos. O
Município dispõe de diversas unidades básicas de saúde, uma unidade hospitalar e dezenas de órgãos que
continuam funcionando initerruptamente para atender as demandas diretas e indiretas da Pandemia. O
cumprimento das medidas sanitárias, dentre ela a instalação da barreira sanitárias com ações restritivas
entre os dias 20/06/2020 à 25/06/2020, como exposto no Art° 1 decreto municipal n°184 de 19 de junho de
2020.
A caracterização da circunstância de fato que autoriza a providência ora solicitada já se encontra
presumida na hipótese especifica de dispensa de licitação estabelecida pelo art. 41 da Lei no 13.979, de 2020.
No caso, o bem pretendido, Mascara de Proteção que tem correlação direta entre o que se pretende
contratar com o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus - COVID-19, pois é recomendação de todas as autoridades sanitárias a conduta das
equipes de saúde e todas as pessoas realizarem a ostensiva proteção para evitar o contágio.
III - EXISTÊNCIA DE RISCO A SEGURANÇA DE PESSOAS, OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E
OUTROS BENS, PÚBLICOS OU PARTICULARES;

Sabe-se que diante da crise provocada pelo ambiente pandêmico do coronavírus (COVID-19), foi editada a
Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que "dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019.
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A Lei n° 13.979, de 2020, não retira do gestor público a obrigação de planejar suas aquisições de bens,
serviços e insumos de saúde, mas dá uma maior flexibilização procedimental para que esses
procedimentos ganhem agilidade. Esta Le tem aplicação para os casos explicitados em seu art. 11 isto é,
para o para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
No caso, uma vez que já foi declarado pelo Ministério da Saúde a hipótese de transmissão comunitária do
COVID-19 em todo o território nacional, pela Portaria n° 454/2020, é evidente o risco de contágio das
pessoas com o vírus do COVID-19 neste Município, sobretudo se não guarnecer as unidades com materiais
suficientes para o possível surgimento de casos confirmados neste Município.
Ademias, o Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento da Infecção Humana pelo Novo Corona
vírus SARS-CoV-2 elaborado pelo Comitê Municipal de acompanhado de ações de prevenção e controle do
Novo Coronavírus (COVID-19) recomenda a proceder as medidas de proteção para biossegurança tais
como uso de máscaras, aventais, protetores faciais, etc.
IV - LIMITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO À PARCELA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DA SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA.

O quantitativo estimado no Termo de Referência Simplificado em anexo, segundo levantamento da
Secretaria de Saúde, visa o atendimento da situação de pandemia, sendo necessária apenas ao atendimento
da situação de emergência.
VI- SOLICITAÇÃO DE.RECONHECIMENTO DE HIPÓTESE DE DISPENSA EMERGENCIAL

A Lei Federal n° 13.979, de 2020, no art. 4°, criou uma nova hipótese de dispensa de licitação,
acrescendo às já existentes e previstas no art. 24 da lei no 8.666, de 1993. Tendo em vista que o dispositivo
legal trata de norma geral de licitações e contratos, competência legislativa privativa da União prevista no
art. 22, XXVII c/c art. 24, § 21 da Constituição Federal de 19881, aplica-se a todos os entes federativos,
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Diz a Lei em comento:
Art. 41 É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Lei.
Sabe-se que o Município não pode negligenciar a ponto de esperar o decorrer regular de um
processo licitatório para a contratação dos insumos necessários à segurança mínima e prevenção do
contágio do COVID-19, causador de insuficiência respiratória aguda grave decorrente do novo
coronavírus (COVID-19).
Assim, com esteio no art. 41 e seguintes da Lei Federal n° 13.979, de 2020, a Administração deve
lançar mão de uma prerrogativa que a lei seguramente lhe assiste para suprir de imediato uma demanda
de natureza urgente a bem da continuidade dos serviços públicos essenciais e inadiáveis.

Diante da situação periclitante e excepcionalíssima, considerando que o poder de resposta do
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mercado normalmente apto a participar de negócios públicos é restrito e a necessidade é abissal no aspecto
de tempo, já que poderá significar maior e melhor atendimento às pessoas, optou-se por meio da Medida
Provisória n° 926/2020 que até as empresas declaradas inidôneas ou impedidas de participar de licitação e
contrato com qualquer órgão ou entidade, independentemente da esfera, poderão participar das licitações
e dos contratos via dispensa, desde que sejam comprovadamente a única fornecedora do bem ou serviço a
ser adquirido.
Informo que para a despesa solicitada, o custo estimado e os recursos orçamentários correspondem aos
adiante indicados.
CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
INDICAR VALOR
NATUREZA
DOTAÇÃO
INDICAR QUAIS
ESTIMADO
UNIDADE(S)
501 FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE
OBRAS
SERVIÇOS
DE
10.305.005.2.022 GESTAO DA
ATIVIDADE (S)
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ENGENHARIA
3.3.90.39.00-outros Serviços Terceiros
ELEMENTO(S)
SERVIÇOS
X
R$ 4.800,00
- Pessoa jurídica
FONTE(S)
14- SUS
COMPRAS
OUTROS
Por ser relevante ao interesse público a contratação pretendida, informo ainda tudo que se segue indicado.
FORMA DE FORNECIMENTO
PERÍODO ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO
OCORRÊNCIA
INDICAR PERÍODO
PARCELADA (x)
UMA SÓ VEZ ( )
ÚNICO
FORMA DE PAGAMENTO
MENSAL
À VISTA ( ) Conforme Nota Fiscal emitida
ANUAL
OUTRO
x 19/06/2020à31/12/2020
PARCELAS (x) Conforme Nota Fiscal emitida
GARANTIA NECESSÁRIA
LOCAL DA EXECUÇÃO
NÃO( x)
NA SEDE DO FORNECEDOR ()
SIM
NA SEDE DO ÓRGÃO SOLICITANTE (X)
( )
ENDEREÇO: Praça Conego Jose Lourenço
- PERÍODO:
Dom Macedo Costa - BA
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: Dano
CONDIÇÕES:
de Souza Brito
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ANEXOS
PLANILHA ORÇAMENTARIA ( ) PROJETO BÁSICO ( ) TERMO DE REFERÊ$x) OUTROS
Dom Macedo Costa, 19 de junho de 2020.

Luana .
Secretária

iton

- ai de Saúde
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Decreto situação de
emergência

•

Iv

.

Dia-ri* Uncial

MUN1CIP1O
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
1

Sexta-feira 24 de Abril de 2020 Ano N°2129
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

CAL.
L.
D.M.C.

Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa publica:
•

Republicação de Decreto Municipal N° 163, de 27 de março de 2020 Declara situação de emergência nas áreas do Município de Dom Macedo
Costa afetadas por Doença infecciosa viral (1.5.1.1.0.), conforme IN/MI
02/2016, determina requisição administrativa de bens e serviços e dá
outras providências.

Imprensa Oficial. Ta aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus
atos no seu veículo oficial pura que a
gestão seja rnas trarspareito.
A hprera Oficial cumpe esse PaIXtI.
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Gestor - Egnaldo Piton Moura / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
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DECRETO MUNICIPAL N2 163, DE 27 DE MARÇO DE 2020.
Declara situação de emergência nas
áreas do Município de Dom Macedo Costa
afetadas por Doença infecciosa vira)
(1.5.1.1.0.), conforme IN/MI 02/2016,
determina requisição administrativa de
bens e serviços e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, localizado no
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 58,
inciso IV da Lei Orgânica Municipal e pelo Inciso VI do artigo 81da Lei Federal
no 12.608, de 10 de abril de 2012,
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPIo, pela Organização Mundial da Saúde, em 30
de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus
(COVID-19);
Considerando a Portaria n° 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
Considerando as disposições do Decreto Legislativo n° 06, de 2020
aprovado pela Câmara e Senado que reconheceu a ocorrência de estado de
calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República
encaminhada por meio da Mensagem n° 93, de 18 de março de 2020;
Considerando a dificuldade de aquisição junto a fornecedores de
equipamentos de proteção individual - EPIs, quais sejam, máscaras cirúrgicas,
máscaras de proteção, luvas de procedimento, aventais hospitalares e óculos
de proteção, e, ainda, antissépticos para higienização, tendo como objetivo o
enfrentamento da pandemia do coronavírus;
Considerada a recomendação determinada pelos órgãos sanitários para
o mais efetivo isolamento social e que, ante a crise social e econômica
decorrente, torna-se necessário o auxílio e a manutenção das necessidades de
pessoas em situação de vulnerabilidade ria forma prevista pela Lei Municipal n°
350, de 29 de maio de 2009 e pela Lei Municipal n° 582, de 18 de setembro de
2018;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /N5IZCR2QNGN RUTZTGSZGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

.C.

C.PL

Diúrio Oficial do

MUMCÍPO

D.M.,

Dom Macedo Costa

Sexta-feira
24 de Abril de 2020
3-Ano -N°2129

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CE?: 44.560-000 Te!: (75)3648-212712169
www.dommacedocosta.ba.gov.br
Dom Macedo Costa - BA

DOM MACÉDÓ COSTA

Considerado o disposto na Instrução Normativa n° 001/12 - MI
estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de
emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo
Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações de
anormalidade decretadas pelos entes federativos;
Considerado o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil COMDEC, relatando que a ocorrência deste desastre é favorável à declaração
de situação de emergência em razão de desastre natural de natureza
biológica decorrente de epidemia classificada como por Doença infecciosa
vira] (11.5.11.11.0), conforme IN/MI 02/2016;
Considerando o Decreto Estadual n° 19.549, de 18 de março de 2010,
que declarou situação de emergência em todo o território baiano em virtude do
desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE
1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional
n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à
COVID-1 9;
Considerando o teor da Portaria no 454, de 20 de março de 2020 do
Ministério da Saúde que declara, em todo o território nacional, o estado de
transmissão comunitária do coronavirus (covid-1 9);
Considerando o disposto no inciso XXV do art. 50 da Constituição
Federal, no inciso XIII do art. 15 da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de
1990, e no inciso VII do art. 31da Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de
2020;

DECRETA:
Art. 11. Fica declarada situação de emergência em todo território do
município de Dom Macedo Costa conforme indicado no Formulário de
Informações do Desastre - FIDE e demais documentos, em virtude do desastre
classificado e codificado como Doença infecciosa viral (1.5.1.1.0), conforme
IN/MI n° 02/2016.

Art. 20. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para
atuarem sob a orientação da Secretaria Municipal de Saúde e da
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC, nas ações de resposta à
pandemia no território do Município de Dom Macedo Costa.
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Art. 30 - Para fins do art. 10 deste Decreto, no âmbito do Poder Execuh1
Municipal, consideram-se serviços públicos essenciais as atividades
relacionadas a saúde, proteção e defesa civil, guarda municipal, fiscalização e
arrecadação.

Art. 40. Autoriza-se a convocação de profissionais da área de saúde e
assistência social para reforçar as ações de resposta ao desastre, com o
objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Art. 50. De acordo com o estabelecido nos incisos Xl e XXV do artigo 50
da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e sanitárias
e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de
resposta à pandemia de CONVID-19, em caso de risco iminente, a:
- penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta
evacuação;
II - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
III - restringir o funcionamento de serviços e comercio visando a garantia
das medidas sanitárias e orientações de isolamento social;

§ 11. Fica determinada a requisição administrativa instalações de
equipamentos de saúde, equipamentos de proteção individual - EPIs, quais
sejam, máscaras cirúrgicas, máscaras de proteção, luvas de procedimento,
aventais hospitalares e óculos de proteção, e, ainda, antissépticos para
higienização, tendo como objetivo o enfrentamento da pandemia do
coronavírus, autorizando-se o recolhimento nas sedes ou locais de
armazenamento dos fabricantes, distribuidores, varejistas e estabelecimentos
de saúde.

§ 20. A requisição vigerá enquanto perdurar os efeitos da situação de
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus.
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§ 30 Implementada a requisição administrativa, a Secretaria da Saúde do
Município realizará inventário e avaliação de todos os bens, no prazo de 10 -Á
D.M.C.
(dez) dias, prorrogáveis, contados da apropriação destes.

§ 40. A indenização devida pelo Município de Dom Macedo Costa, em
decorrência desta requisição, será quantificada e quitada, na forma do inciso
XXV do art. 50 da Constituição Federal e do inciso VII do art. 31da Lei Federal
no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

§ 51. Fica autorizada a contratação emergencial de insumos, serviços e
equipamentos necessários à contenção da pandemia e auxilio as pessoas em
situação de vulnerabilidade social e em decorrência de limitação de atividades
econômicas orientadas pelas autoridades sanitárias, na forma da legislação em
vigor, notadamente o art. 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93 e do Art. 40. da Lei
Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Art. 61. Com base no art. 40 da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020 e do Inciso IV do artigo 24 da Lei n° 8.666 de 21 .06.1993, sem prejuízo
das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), em não sendo
possível ou viável a licitação conforme for o caso, ficam dispensados de
licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de
resposta ao desastre, inclusive alimentos e materiais de higiene pessoal para
pessoas e famílias atingidas pelas medidas de isolamento social, de prestação
de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos
desastres ou com medidas de prevenção e combate à pandemia, desde que
possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e
ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a
prorrogação dos contratos.
Art. 71. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e
produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde
causado pelo coronavírus, previsto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro
de 2020.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Dom Macedo Costa, 27 de março de 2020.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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DECRETO MUNICIPAL N° 184,
DE 19 DE JUNHO DE 2020 DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS
TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO
E CONTROLE PARA
ENFRENTAMENTO DO COVID-19

MUNONCIPIO
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
1
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Decreto Municipal N° 184, de 19 de Junho de 2020 - Dispõe sobre as
medidas temporárias de prevenção e controle para enfrentamento do
COVID-19 no âmbito do município de Dom Macedo costa, no período que
indica.

Imprensa Oficial. Tá aqui, ta legal.
Loi exige Que tacto gestor publique sows
atos no seu veículo oficiat para que a
gesta soja mais harsparento.
A Imprensa Oricial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
t

pitk1iciLtde 1e..t1
a rio

Gestor - Egnaldo Piton Moura / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Cônego José Lourenço, sfn°
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DECRETO MUNICIPAL N° 184, DE 19 DE JUNHO DE 2020

"Dispõe sobre as medidas temporárias de
prevenção e controle para enfrentamento do
COVID-19 no âmbito do município de Dom
Macedo costa, no período que indica".

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais, bem assim tendo em vista o disposto na Lei Federal n°
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, na Portaria n° 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de
2020 e na Portaria MS/GM no 356, de 11 de março de 2020, e

Considerando o Decreto Estadual n° 19.549, de 18 de março de 2020, que
declarou situação de emergência em todo o território baiano em virtude do desastre
classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0,
conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n° 02, de 20 de
dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19;

Considerando que no Município de Dom Macedo Costa foi declarada situação
de emergência através do Decreto Municipal n° 163, de 27 de março de 2020 e
reconhecida a situação de calamidade pública pela Assembleia Legislativa, através do
Decreto Legislativo n° 2546, 08 de abril de 2020;

Considerando o Decreto Estadual n° 19.749, de 09 de junho de 2020
suspendeu no Município desde o dia 11 de junho de 2020, a chegada de transporte
coletivo, intermunicipal, público e privado, rodoviário, nas modalidades regular,
fretamento, complementar alternativo e de vans, como medida de efetividade da
política de isolamento;

Considerando que a entre a Rede Pública e Privada de Saúde do Município de
Santo Antônio de Jesus e que atende Dom Macedo Costa e a microrregião formada
por 22 municípios, possui somente 42 (quarenta e dois) leitos de Unidade Terapia
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CSILTIY131CWRN(JAI8FIVXQ
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Intensiva, sendo 10 (dez) leitos particulares do Tipo 1 no Hospital INCAR, 10 (dez)
leitos no Hospital Maternidade Luiz Argolo e 22 (vinte e dois) leitos no Hospital
Regional de Santo Antônio de Jesus, todas do Tipo II, das quais apenas 02 (dois) são
leitos de isolamento, conforme informações obtidas no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde;

Considerando que no universo de todas as especialidades médicas oferecidas
na Rede Privada e Pública de Saúde no Município de Santo Antônio de Jesus da qual
depende o Município de Dom Macedo Costa, os leitos hospitalares, exceto a UTI, são:
a) 148 (cento e quarenta e oito) leitos cirúrgicos, dos quais 102 (cento e dois)
leitos estão no SUS;
b) 86 (oitenta e seis) leitos clínicos, sendo que destes 63 (sessenta e três) leitos
estão no Sistema Único de Saúde;
c) 25 (vinte e cinco) leitos pediátricos, sendo que destes 20 (vinte) leitos estão no
Sistema Único de Saúde e;
d) 62 (sessenta e dois) leitos obstétricos, sendo 41 (quarenta e um) do Sistema
Único de Saúde;

Considerando que os leitos hospitalares públicos cirúrgicos, clínicos e de
unidade de terapia intensiva em Santo Antônio de Jesus, rotineiramente possuem taxa
média de ocupação superior a 80% (oitenta) por cento para atendimento de pacientes
com doenças graves, como câncer, doenças crônicas agravadas, transplantes,
politraumas, etc;

Considerando as limitações do sistema de saúde municipal e regional,
sobretudo em momento em que há registros de casos confirmados no Município de
Dom Macedo Costa exige do Poder Público uma conduta contundente para proteção
de todos os munícipes impedindo-se a propagação do contágio e transmissão do vírus
que já ceifou até ontem (11/06/2019) a vida de 1.013 baianos1, conforme o Boletim
Epidemiológico publicado pela SESAB;

>1:
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Considerado que o Código Penal prevê expressamente o crime de Perigo par M
a vida ou saúde de outrem' no seu Art. 132 ao prevê que quem 'Expor a vida ou a
saúde de outrem a perigo direto e iminente" terá Pena de 'detenção, de três meses a
um ano, se o fato não constitui crime mais grave'.

Considerando que o Código Penal prevê expressamente o crime de 'Epidemia"
no seu Art. 267 ao prevê que quem 'Causar epidemia, mediante a propagação de
germes patogênicos" terá Pena de "reclusão, de cinco a quinze anos'. Outrossim, o
Código Penal prevê no Art. 267, § 21que "No caso de culpa, a pena é de detenção, de
um a dois anos, ou, se resulta morte, de dois a quatro anos" e no Art. 267, § 11que "se
do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro".

Considerando que o Código Penal prevê expressamente o crime de "Infração
de medida sanitária preventiva" no seu Art. 268 ao prevê que quem "Infringir
determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de
doença contagiosa" terá Pena de "detenção, de um mês a um ano, e multa".

Considerando o disposto na Lei Estadual n° 14.258, de 13 de abril de 2020 que
dispõe sobre a obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras em
estabelecimentos públicos, industriais, comerciais, bancários, rodoviários, metroviários
e de transporte de passageiros nas modalidades pública e privada, como medida de
enfrentamento à disseminação do novo coronavírus, causador da COVID-1 9, na forma
que indica";

Considerando o disposto na Lei Estadual n° 14,261, de 29 de abril de 2020 que
"dispõe sobre o uso obrigatório de máscaras pelas pessoas em circulação externa,
bem como no trânsito, nos municípios em que estão em vigor os Decretos Legislativos
de Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública aprovados pela Assembleia
Legislativa do Estado da Bahia e que tenham confirmado caso de COVID-19, como
medida de eníretamento à propagação e infecção do Coronavírus, causador da
CO VID-1 9";

Considerando que no período muitos turistas dirigem-se ao Município para os
festejos juninos e considerando as manifestações colhidas nas Redes Sociais da
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Prefeitura Municipal, que demonstram que muitas pessoas buscarão a cidade como
destino para o período junino, inclusive reportando a quebra de quarentena por
pacientes de outra cidade que decidiram vir comemorar os festejos de São João em
Dom Macedo Costa, embora o Governo do Estado tenha antecipado a data do feriado;

DECRETA:
Art. 10 Fica suspensa a partir da primeira hora do dia 20 de junho de 2020 até a
primeira hora do dia 25 de junho de 2020, a entrada e circulação de qualquer
transporte coletivo, público e privado, rodoviário, na modalidade regular, fretamento,
complementar, alternativo e de vans, bem como carros de passeio, no âmbito do
Município de Dom Macedo Costa.

§10 A disposição prevista no caput deste artigo não se aplica àqueles que,
comprovadamente, possuam bens e interesses passíveis de perecimento na cidade de
Dom Macedo Costa, cabendo demonstrar provas na Barreira Sanitária, para obtenção
de acesso à sede e zona rural do Município.

§21A suspensão de entrada e circulação prevista no caput deste artigo não se aplica
aos veículos de transporte privado (ofertados pelo Empregador) utilizados para o
deslocamento de moradores do Municípios de Dom Macedo Costa que desenvolvem
suas atividades laborais em outras cidades, desde que o deslocamento ocorra tão
somente da residência do munícipe até o respectivo local de trabalho, mediante a
devida comprovação.

§31A suspensão de entrada e circulação prevista no caput deste artigo não se aplica
aos veículos pertencentes à frota Município, ambulâncias, veículos utilizados para o
transporte de pacientes, veículos utilizados na condução de mantimentos,
alimentação, transporte de mercadorias, transporte de produtos hospitalares,
medicamentos e insumos, devendo o acesso dar-se mediante a exibição de
documento para comprovação.
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§41A suspensão de entrada e circulação prevista no caput deste artigo não se aplica

aos veículos pertencentes aos profissionais de saúde e assistência social do quadro
municipal que prestam serviços no Município.

§51Exceções não previstas no parágrafo anterior poderão ser analisadas e
autorizadas pela Secretaria Municipal de Administração e pela Secretaria Municipal de
Obras, Transportes e Serviços Públicos, bem como pela Secretaria Municipal de
Saúde.

§61Para o cumprimento do quanto disposto neste artigo, as Secretarias Municipais
poderão requisitar apoio da Polícia Militar da Bahia, Polícia Rodoviária Estadual,
Polícia Civil, AGERBA e serviço de vigilância contratado, especificamente para
assistência na Barreira pelo período de 24 (vinte e quatro) horas initerruptas, no
período de que trata este Decreto.

§71Na barreira sanitária instalada para fiscalização do cumprimento do quanto
disposto neste artigo, deverão ser adotas as seguintes providências:
- entrevista e anamnese;
II - exame de temperatura corporal:
III - registro de endereço de destino;
IV - exigência de comprovação de que o visitante possua bens e interesses passíveis
de perecimento na cidade de Dom Macedo Costa;
V - determinação de isolamento;
VI - monitoração remota de aparecimento de sintomas;
VII - exigência de uso de equipamentos de proteção;
VIII - orientação para adoção de medidas de higiene e de distanciamento.

Art. 21. Os munícipes residentes e domiciliados na Sede e Zona Rural deverão ao se
desolcarem para Sede ou retornarem ao Município vindos de outros destinos, deverão
fazer prova de que possuem domicílio em Dom Macedo Costa, mediante
apresentação de documento idôneo, como Cartão da Família, ITR, IPTU ou qualquer
outro que poderá ter a autenticidade da informação verificada.
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Art. 30 Fica determinado o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais no
dia 24/06/2020, como medida de contenção do contágio e transmissão pelo novo
coronavirus.
Parágrafo Único - No dia 24/06/2020 somente será permitido a abertura de farmácias.
Art. 40. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se válidas
as disposições do Decreto Municipal n° 172, de 28 de abril de 2020 e do Decreto
Municipal n° 183, de 12 de junho de 2020, que não conflitarem com o presente
Decreto.

Dom Macedo Costa, 19 de junho de 2020.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO
1. OBJETO

1.1 Locação de toldo e banheiro químico visando atende as necessidades do
funcionários quais estão no controle das pessoas que passam pela abordagem da
barreira sanitária do município no período de 20/06/2020 à 25/05/2020 em turnos de
24 horas interruptos, de mesmo modo mantem a proteção dos profissionais de saúde e
demais servidores da Secretaria Municipal de Saúde envolvido nos trabalhos de
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus (2019-nCoV').
Item

-

Descrição/Especificações

Und.
Ref.

Locação de BANHEIRO QUÍMICO
individual,
portáteis, com montagem, manutenção
diária e
desmontagem, em polietileno ou
material similar,
com teto translúcido, dimensões
01 mínimas de 1,10m
DIÁRIA
de frente x 1,10m de fundo x 2,10 de
altura,
composto de caixa de dejeto, porta
papel higiênico,
fechamento com identificação de
ocupado, para uso
do público em geral.
Locação de TOLDOS, medindo 5X5m
com pé direito
de 2,50m a 3m, com calhas em volta da
tenda.
Estrutura metálica com ferro tubular
chapas 14 e 1" a
3", com partes soldadas em sistema
mig,
galvanização de alta resistência e com
partes unidas
02 por encaixe e fixadas por parafusos e DIÁRIA
conexões em
aço. Pés de sustentação em tubo. Lona
de cobertura
em
laminado
branco de PVC
calandrado com reforço
de fibra de tecido de poliéster de alta
tenacidade,
totalmente impermeável Night in Day e
com blackout
solar.

Quantidade

Valor
Unitário

20

20

Total

Valor
Total
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1.2 DO FORNECIMENTO
1.2.1. Forma e prazo de entrega:
1.2.1.1. Os bens deverão ser entregues de uma vez.
1.2.1.2. O prazo para entrega do produto será contado a partir do recebimento
da nota de empenho.
1.2.1.3. O prazo de entrega será de 3 (três) dias.
1.2.1.4. Caso o produto entregue não corresponda às exigências deste
Município, a empresa arcará com os custos de incineração ou de coleta,
sendo responsável pela substituição integral dos mesmos, arcando com os
custos de frete e seguro, no prazo de 3 (três) dias a contar da notificação do
Município.
1.2.1.5. No momento da entrega, o prazo de validade do produto não poderá
ter transcorrido mais de 30% (trinta por cento);
1.2.1.6. Em caso excepcional de indisponibilidade do produto nas condições
de validade acima especificadas, devidamente justificado e submetido à
apreciação deste Município, deverá a empresa indicar expressamente o
período de validade do produto, bem como declarar formalmente o
compromisso em substituição do mesmo, com a devida Carta de
Compromisso de Troca, enviando por meio eletrônico para a caixa
coorporativa (comprasetor.pmdmc@gmaii com).
1.2.1.7. Incluir na nota fiscal: os números dos lotes, as quantidades por lote,
suas fabricações, validades, números de empenho, além do nome e endereço
do local de entrega.
1.2.1.8. A entrega será centralizada em DOM MACEDO COSTA-BA, na
Secretaria Municipal de Saúde de Dom Macedo Costa, no seguinte endereço:
Praça Conego Jose Lourenço, s/n Centro.

1.2.1.8. O Município poderá efetuará a retirada do material na Sede/Depósito
da Contratada.
1.2.1.9. A Administração, levando em consideração as características do objeto, não
julga necessária a apresentação de amostras.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
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A aquisição do produto visa atender as necessidades de Secretaria Municipal
de Saúde do Dom Macedo Costa, como meio profilático e de contenção do
contágio e transmissão do COVID-19 (novo Coronavirus), causador da
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-00V-2).
O Município de Dom Macedo Costa impôs diversas medidas temporárias e
necessárias de prevenção e controle para enfrentamento da Pandemia de
COVID-19 (Corona vírus), através do Decreto municipal n° 163/2020 de março
de 2020, dentre as quais está o estimulo a ostensiva lavagem das mãos por
todos. O Município dispõe de diversas unidades básicas de saúde, uma
unidade hospitalar e dezenas de órgãos que continuam funcionando
initerruptamente para atender as demandas diretas e indiretas da Pandemia. O
Cumprimento das medidas sanitárias, dentre ela a instalação da barreira
sanitárias com ações restritivas entre os dias 20/06/2020 à 25/06/2020, como
exposto no Art° 1 decreto municipal n°184 de 19 de junho de 2020.
A caracterização da circunstância de fato que autoriza a providência ora
solicitada já se encontra presumida na hipótese específica de dispensa de
licitação estabelecida pelo art. 40 da Lei n° 13.979, de 2020. No caso, o bem
pretendido, Mascara de Proteção que tem correlação direta entre o que se
pretende contratar com o enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus - COVID-19, pois é
recomendação de todas as autoridades sanitárias a conduta das equipes de
saúde e todas as pessoas realizarem a ostensiva proteção para evitar o
contágio.

3. PESQUISA DE PREÇOS
A pesquisa de preço será realizada em conformidade ao artigo 20 do Decreto
Municipal n° 009, de 2017, adquirindo o objeto do proponente interessado que
ofertar o menor valor, aferido aos preços de mercado.
4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE
4.1 São obrigações do Contratado:
4.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Dispensa de Licitação e
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão
em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando
cabível;
4.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);
4.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no
Termo de Dispensa de Licitação, o objeto com avarias ou defeitos;
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4.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovação;
4.1.5 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
4.1.6 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Termo de Despensa de Licitação;
4.2 São obrigações da Contratante:
4.2.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de
Dispensa de Licitação e seus anexos;
4.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
4.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto
recebido provisoriamente, com as especificações constantes do Termo de
Dispensa de Licitação e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivo;
4.2.4 comunicar à Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
4.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão ou de servidores especialmente designados;
4.2.6 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de
Dispensa de Licitação e seus anexos;
4.2.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota
fiscal e fatura fornecida pela Contratada, no que couber;
4.2.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela Contratada.

5. PAGAMENTO POSTECIPADO;
5.1. O preço ofertado deverá incluir fretes, seguro e demais despesas, diretas
ou indiretas, necessárias ao cumprimento integral do objeto (fornecimento dos
produtos).
5.1 Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da
apresentação da nota fiscal atestada e as Certidões regularidade com os
Fiscos Federal, Estadual e Municipal, com o FGTS, e negativa de débitos
trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Dispensa de
Licitação.
5.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos
exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades
eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no
cumprimento de obrigações contratuais.
5.3. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor,
dos dados da conta corrente.
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5.4 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito
às retenções na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo
com os respectivos normativos.
5.5 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem se aos quantitativos de
bens efetivamente fornecidos.
5.6 A Secretaria de Saúde efetivará o pagamento devido, somente através de
depósito ou transferência para conta corrente da empresa contratada.
5.7 Para efeitos de pagamento pelo Departamento Financeiro/órgão-entidade,
é necessário que o CNPJ registrado na conta corrente da empresa seja o
mesmo de sua razão social, se for diferente anexar junto à proposta
autorização para que o Banco do Brasil realize o pagamento no CNPJ
indicado (Ex.: caso de matriz e filial);
5.8 As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Fundo Municipal de
Saúde.
6. INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. Os recursos orçamentário necessários ao cumprimento destas despesas
serão custeados pela seguinte Dotação:
Unidade: 501
Programa/Atividade: 2.022
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recursos: 14

7. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO
7.1. Poderão participar deste processo de aquisição interessados cujo ramo
de atividade seja compatível com os objetos desta compra.
7.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da
empresa detentora da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado
à existência de sanção que impeça a participação, mediante:

7.3. Não será aceita documentação vencida e nem protocolos, salvo os
protocolos de pedido de revalidação dos documentos constantes da
documentação técnica;

7.4. As documentações deverão estar legíveis e identificadas, com as
informações realçadas, sombreadas (principalmente as publicadas no diário
oficial) e separadas respeitando, necessariamente, a ordem da relação
abaixo;
7.5. Não será necessária a apresentação da documentação por meio físico.
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7.5.1. A empresa deverá apresentar os seguintes documentos:
a)
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede;
b) Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante Certidão Negativa de
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU),
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais, com base na Portaria
Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
d) Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, ambas do
domicílio ou sede do licitante.
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
por meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido
pela Caixa Econômica Federal.

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

8.6. As penalidades serão obrigatoriamente seguir as disposições do Decreto
Sancionador
9.00 FORO
9.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro
da Cidade de Dom Macedo Costa, Bahia, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso 1,
alínea "d", da Constituição Federal.

Dom Macedo Costa, 17 de junho de 2020.
°
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Luana Ediara Morei .. ' '
Secretaria
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DOM MACEDO COSTA

EMPRESA 1.a
BAHIA LOCAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

18/06/2020

GmaiI - PREFEITURA DOM MACEDO COSTA- COTAÇÃO

N; - maiI

PREFEITURA DMC <com prasetor.pmdmcgmaiI.com>

PREFEITURA DOM MACEDO COSTA- COTAÇÃO
1 mensagem
PREFEITURA DMC <comprasetor.pmdmc@gmail.com>
Para: bahiaestruturasgmaiI.com

17 de junho de 2020 20:53

C.P.L.
Boa tarde, segue pedido de cotação dos equipamentos descritos para ação de combate ao novo coronavírus
30
(COVID-19).
D.M.C.
OBS: Em caráter de urgência
Att,

Dario Souza grito
(SETOR DE COMPRAS)
yp
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
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TOLDO E BANHEIRO.pdf
86K
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M Gmail

Gmail - orçamento Dom Macedo

PREFEITURA DMC <compra setor. pmdmcgmaiLcom>

orçamento Dom Macedo
1 mensagem
Bahia estruturas eventos Itda <bahiaestruturasgmaiI.com>
Para: Prefeitura Dmc <comprasetor.pnidmcgmaiLcom>
Segue orçamento apenas para contratação dos 2 itens juntos conforme solicitação.
Att
Fabricio Cedraz

18 de junho de 2020 09:52
C.P.L.

3O.MC

orçamento Dom Macedopdf
583K
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
C.RL.
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

3,21
D. M. C.

DAI A DE ABE RI URA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 2310512011
CADASTRAL

13.688.96610001-05
MATRIZ
NOME EMPRESARIAl.

BAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA
MULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FAN1ASIA)

PORTE

BAHIA ESTRUTURA

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

77.39-043 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-03 -Marketing direto
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.29-2-02 - Aluguei de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
37.02.9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 -Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
CÓDIGO E DESCR)ÇÀO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

PC CARLOS MOURA

46

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

'JF

44.550-000

CENTRO

SAO FELIPE

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

plateconsaofelipe@gmail.com.br

(75) 3628-20151(75) 3631-4656

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

23/05/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 1810612020 às 10:38:43 (data e hora de Brasiha).
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NúMERO DE INSCRIÇÃO

DAAOJEABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 23105
CADASTRAL

13.688.96610001-05
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

BAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMIcAS SECUNDÁRIAS

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 -Obras de terraplenagem
43.30.4.02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
45.20-0.03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cénicas, espetáculos e outras atividades artísticas
49.23-0.02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para
uso em obras
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

PC CARLOS MOURA

46

COMPLEMENTO

CEP

BJRRO/DISTRrrO

MUNICÍPIO

UF

44.550-000

CENTRO

SAO FELIPE

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

plateconsaofelipe@gmail.com.br

(75) 3628-2015/ (75) 3631 -4656

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÂO CADASTRAL

ATIVA

23/05/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 18/06/2020 às 10:38:43 (data e hora de Brasília).
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ:
NOME EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL:

D.M.C.

13.688.966/0001-05
BAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA
R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

LEONARDO FABRICIO DE SOUZA E AZEVEDO CEDRAZ LIMA
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

NAILTON CALDEIRA DIAS
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 19106/2020 às 10:39 (data e hora de Brasilia).

C.P.L

D.M.C.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: BAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.688.96610001-05

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:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.govbr>.
Certidão emitida gratuitamente com base tia Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:24:53 do dia 13/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/0812020.
Código de controle da certidão: 4BDB.8BF4.I9BF.00IE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 18/06/202011:44

SECRETARIA DA FAZENDA
C.P.L

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

Certidão N°: 20201723529
RAZÃO SOCIAL

BAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

114.059.514 -BAIXADO

13.688.966/0001-05

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 1810612020, 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;/Iwww.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impraa 30/0412020

-

CERTID O NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS I~N
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Ã

N° 00000183/2020
Emissão: 30104/2020
Validade: 29/07/2020

8c3hiéi

BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CGA: 000.001.2611001-22
CNPJ: 13.688.966/0001-05
CNAE: 77.39-0-03
PCA CARLOS MOURA, 46
CENTRO
44550-000 SÃO FELIPE, BA
-

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA
NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
DE INSCREVER E COBRAR DIVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS,
CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS
REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE
A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA
CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

ESTA CERTIDÃO TERÁ VALIDADE -90 (NOVENTA) DIAS.
QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Certid o emit da dir Ia ne te o s o A ssina tira do servidor perfeitamente identificado substitui qualquer outro tipo de validação.
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C.PL
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: BAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.688.966/0001-05
Certidão n°: 14088045/2020
Expedição: 18/06/2020, às 11:43:42
Validade: 14/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica—se que BAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o no 13.688.966/0001-05, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis cio
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

13.688.966/0001-05
Inscrição:
Razão SociaIAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA ME
PC CARLOS MOURA 46 / SAO FELIPE / SAO FELIPE / BA / 44550-000
Endereço:

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

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

Validade: 17/03/2020 a 14/07/2020
Certificação Número: 2020031703180800136795

Informação obtida em 18/06/2020 11:45:35

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

SÃO FELIPE

Ivará
FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO
No: 2107

2020
NOME:
CGA:
FANTASIA:
ENDEREÇO:

BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
000.001.261/001-22
CGA Anterior:

CNPJ!CPF: 13.686.966/0001-05

BAHIA ESTRUTURA
PCA CARLOS MOURA, 46- CENTRO
-SÃO FELIPE - BA

CNAE PRINCIPAL:
77.39-0.03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO,
EXCETO ANDAIMES

CNAE TRIBUTÁRIO: 77.39-0-03
DEMAIS CNAEs:

25.1 1-0-00 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
33.13-9/01 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
37.02-9/00

ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

38.11-4-00 COLETA DE RESIDIJOS NÃO- PERIGOSOS

Sujeito a Fiscalização Sanitária;

SIM

Sujeito a Fiscalização Ambiental:

NÃO

/

Data de inscrição no Cadastro Municipal: 21/06/2011
Emissão: 22101/2020

Hora de Funcionamento;

Validade: 31/1212020

Observações:

*

Manter em lugar visível.
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

CREA-BA

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

N° 53121/2020
Emissão: 25/04/2020
Validade: 31/03/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Chave:

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194166, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus
responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.
CERTIFICO, mais, ainda que esta certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e
insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados.
Interessado(a)
Empresa: BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 13.688.966/0001-05
Registro: 0000226790
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 400.000,00
Data do Capital: 25/05/2017
Faixa: 3
Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E
FERROVIAS; CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES,
CONDOMÍNIOS, RESIDENCIAIS, HOSPITAIS, POSTOS DE SAÚDE, ASILOS, CASAS DE REPOUSO, SPAS, ORFANATOS, ESTÁDIOS
ESPORTIVOS, QUADRAS COBERTAS, ACADEMIAS DE GINÁSTICA, ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS E CRECHES;
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; INSTALAÇÃO DE STANDS PARA FEIRAS, PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS
EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, PALCOS, CAMAROTES E ARQUIBANCADAS
TEMPORÁRIAS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO.
Restrições do Objetivo Social:
Endereço Matriz: PRAÇA CARLOS MOURA, 46, CENTRO, sÃo FELIPE, BA, 44550000
Tipo de Registro: DEFINITIVO( EMPRESA)
Data Inicial: 13/03/2014
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 22679
Última Anuidade Paga
Ano: 2020 (1/1)
Autos de Infração
Nada consta
Responsáveis Técnicos
Profissional: RAFAEL BOMFIM AZEVEDO DE ALMEIDA
Registro: 0507132505
CPF: 020.924.365-11
Data Início: 22/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRÔNICA
Atribuição: ARTIGO 9 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. POSSUI TAMBÉM COMPETÊNCIAS PLENAS CONTIDAS NO ARTIGO
80 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA,
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 41 DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO
Profissional: FERNANDA JUNQUEIRA CAMACHO
Registro: 0506839400
CPF: 869.919.145-68
Data Início: 16/03/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 71 DA RESOLUÇÃO 218/7300 CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01,02,03,04,06 E 08 DO ARTIGO
1° DA RESOLUÇÃO 218)73 REFERENTE A, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autentiádade desta Certidão pode ser venticada em: http://crea-ba.sitac.com.brubkco/, com a chave: 1777W
Impresso em: 27/0412020 às 10:35:16 por adapt, ip: 177.223.164.61
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DAI)E AMBIENTAL -'-D.MçC.._-_
TERMO DE RESPONSABILIDADE
DESCARTE 1) E1 RESII)(JOS DOM ESTI COS - 1)RE) N." 002/2020

Pelo presente instrumento, a BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, através do seu responsável
abaixo assinado, responsabilizo-se pela descarga de efluentes transportados através dos caminhões limpafossa de sua propriedade, estando ciente de que o recebimento dos efluentes nas instalações da EMBASA
estará condicionado aos seguintes aspectos:
1. Os esgotos descartados devem ser exclusivamente de origem doméstica, não se estendendo o
recebimento à quaisquer compostos químicos ou resíduos industriais (óleos, graxas, etc.).
tc.);2. Os efluentes podem ser oriundos de fossas sépticos, biodigestores. sanitários químicos e estações
de tratamento de esgotos, desde que estejam em conformidade com o citado no riem 1;
A BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, deverá adotar as providências necessárias para evitar o
lançamento de sólidos sedimentáveis (areia) e resíduos sólidos (lixo) no efluente a ser descartado.
escartado;3. Os efluentes deverão ser lançados exclusivamente PV de chegada da Estação Elevatória de n° 13
- Final, do Sistema de Esgotamento Sanitário de Santo Antonio de Jesus, devendo o EL de
Santo Antônio de Jesus ser informado com antecedência mínima de duas horas, objetivando evitar
tempo de espera dos caminhões limpa-fossa;
4. Os caminhões limpa-fossa a serem utilizados deverão estar em conformidade com as informações
prestadas por esta empresa (em atendimento à carta CE ,,.° 002/2020, de 27/01/2020), sendo que
alterações que porventura venham a ocorrer, a exemplo de troca de motoristas ou de equipamentos,
deverão ser informadas antecipadamente á Embasa para as devidas providências;
S. Fica vedado o descarte de efluentes em outra unidade da Embasa que não a indicada acima;
6. À obrigatoriedade do pagamento antecipado da taxa para descarte, conforme valores vigentes;
7. O descarte apenas poderá ser efetuado no horário administrativo estabelecido pela EMBASA (
08:30 - 11:30 e 14:00 - 17:00) Caso, eventualmente, ocorra necessidade de descarte fora desse
horário, deverá ser encaminhada ao Escritório Local de Santo Antônio de Jesus, de forma oficial,
solicitação esclarecendo o motivo e a data e hora previstas para a descarga.
Caso se verifique ocorrências de descumprimento das condições aqui expostas, a BAHIA LOCAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA EPP fica antecipadamente notificada quanto:
- A possibilidade de aplicação das multas previstas na Tabela de Preços e Serviços da Embasa.
podendo inclusive, em caso de reincidência, sofrer outras sanções ou mesmo suspensão temporária
no recebimento de efluentes até regularização da pendência;
O encaminhamento, por parte da EMBASA, de comunicação para o Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - INEMA e para a Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, informando estes
órgãos sobre ocorrências que impliquem no lançamento indevido de poluentes e contaminantes no
meio ambiente, sem prévio tratamento, o que constitui crime ambiental conforme Lei Federal n.°
9605/98.
Santo Antônio de Jesus, 27 d

LEONARDO FA

neiro de 2020.

CIO' SOUZA E AZE

LIMA

BAHIA LOCAÇO E SERVIÇOS LTDA

Filiada à
MISSÃO: Prestar serviços de abastecimento do água e esgotamento sanitário, com excelência e
suslenlabiiidade, contribuindo para universalização e melhorando a quaidade de vida.
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TERMO DE RESPONSA 131 LIDAI)E AMBIENTAL
DESCARTE DE RESÍDUOS 1)OMÉSTICOS - DRD N.0 001/2020

Pelo presente instrumento, a BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, através do seu responsável
abaixo assinado, responsabiliza-se pela descarga de efluentes transportados através dos caminhões limpafossa de sua propriedade, estando ciente de que o recebimento dos efluentes nas instalações da EMBASA
estará condicionado aos seguintes aspectos:
1. Os esgotos descartados devem ser exclusivamente de origem doméstica, não se estendendo o
recebimento à quaisquer compostos químicos ou resíduos industriais (óleos, graxas, etc.);
2. Os efluentes podem ser oriundos de fossas sépticas, biodigeslores, sanitários químicos e estações
de tratamento de esgotos, desde que estejam em conformidade com o citado no 11cm 1,;A BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, deverá adotar as providências necessárias para evitar o
lançamento de sólidos sedimentáveis (areia) e resíduos sólidos (lixo) no efluente a ser descartado;
3. Os efluentes deverão ser lançados exclusivamente PV de chegada da Estação Elevatória de n° 02,
do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cruz das Almas, devendo o EL de Cruz das Almas ser
informado com antecedência mínima de duas horas, objetivando evitar tempo de espera dos
caminhões limpa-fossa;
4. Os caminhões limpa-fossa a serem utilizados deverão estar em conformidade com as informações
prestadas por esta empresa (em atendimento à carta CE n.° 001/2020, de 27/0112020), sendo que
alterações que porventura venham a ocorrer, a exemplo de troca de motoristas ou de equipamentos,
deverão ser informadas antecipadamente à Embasa para as devidas providências:
S.

Fica vedado o descarte de efluentes em outra unidade da Embasa que não a indicada acima;

6. À obrigatoriedade do pagamento antecipado da taxa para descarte, conforme valores vigentes;
7. O descarte apenas poderá ser efetuado no horário administrativo estabelecido pela EMBASA (
08:30 - 11:30 e 14:00 - 17:00) Caso, eventualmente, ocorra necessidade de descarte fora desse
horário, deverá ser encaminhada ao Escritório Local de Cruz das Almas, de forma oficial, solicitação
esclarecendo o motivo e a data e hora previstas para a descarga.
Caso se verifique ocorrências de descuniprimento das condições aqui expostas, a BAHIA LOCAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA EPP fica antecipadamente notificada quanto:
A possibilidade de aplicação das multas previstas na Tabela de Preços e Serviços da Embasa,
podendo inclusive, em caso de reincidência, sofrer outras sanções ou mesmo suspensão temporária
no recebimento de efluentes até regularização da pendência:
O encaminhamento, por parte da EMBASA, de comunicação para o Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - INEMA e para a Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, informando estes
órgãos sobre ocorrências que impliquem no lançamento indevido de poluentes e contaminantes no
meio ambiente, sem prévio tratamento, o que constitui crime ambiental conforme Lei Federal n°
9605/98.
Santo Antônio de Jesus, 27 de jane o de 2020.

LEONARDO~
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BAHIA LOC CÕ E RVI OS LT

Filiada á
MISSÃO: Prestar serviços de abasec,niepto de áyua e esgolarmrito sarliláro, com cxceInr.ia e
sustenIabildade, contribuindo para universalização e melhorando a qualidade devida.
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Autorização por Procedimento Especial de Licenciamento
Atividades Agrossilvopastoris

ineWi ã
NStrTUIO DOMO AM8IíNI R((URSOS I4IDQ(05

Estado da Bahia

Autorização no 2017.001 .002456/LAC
Requerimento: 2017.001.026775/1 NEMA/REQ

Processo: 2017.001.001536/1 NE/LlC-0
pela Lei
tada pelo

O Instituto do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos - INEMA, conforme competênci
Estadual 12.212/11 e Lei Estadual 10.431/06 alterada pela Lei Estadual 12.377/11
Decreto Estadual n° 14.024/12 e suas devidas atualizações, concede autorizaçã

Bahia Locacoes E Servicos Ltda - Epp, inscrito no CNPJ 13.688.96610001-05, d
do eIpreendimento
denominado BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, encontra-se regular per
iamento ambiental
iante Autorização por
pelo prazo de 08 (oito) anos contados a partir da data de emissão deste docu
Procedimento Especial de Licenciamento para realização das atividades
no endereço Praça CARLOS
MOURA 46, Centro, São Felipe/BA, coordenadas geográficas ( (-137
O EMPREENDEDOR assume o compromisso, perante o INEMA,
rigorosamente a legislação
fflkCr
ambiental e atender aos seguintes requisitos para implantação.
^rawo do empreendimento:
1 - Manter seu cadastro atualizado perante o Sistema Estadua
Hídricos - SElA.
2 - Manter regularizados o Cadastro Estadual Florestal
Atividades Potencialmente Degradadoras (CEAPD), o
Registro de Pessoas Físicas e Jurídicas que exerça
(RAF).
4
3 - Adotar medidas de prevenção e combate
proibido o uso do fogo, exceto quando o uso sei
declaração ao INEMA.

ações Ambientais e de Recursos

urais (CEFIR), o Cadastro Estadual de
nico Federal (CTF) e quando for o caso, o
es Relacionadas á Cadeia Produtiva Florestal

s, principalmente os incêndios florestais, ficando
stifícàdo em práticas agropastoris ou florestais, mediante

4 - Adotar métodos e práticas adequadas para uso e conservação dos solos e recursos hídricos, controlar e
minimizar processos erosivos, melhor
capacidade produtiva, características físicas, químicas e biológicas
do solo, efetuar manutenção de estra s ~ros e obras para evitar formação de enxurradas, transporte de
sedimentos, assoreamento e eutrofiz
de orpos d'água.
5- Utilizar estratégias de manej' a'
couber;

- aos animais, garantindo sua nutrição, sanidade e bem-estar, quando

6- Respeitara capacidad se sb
e das áreas de pastagem afim de evitar o super pastejo e consequente
degradação do solo, qua
ouber.
7 - Gerenciar adequ
recolhimento, seja p
local devidame
queimados a c
8 - Segr
lançar
esgotam

o lixo e resíduos sólidos não perigosos gerados, destinando-os a reciclagem ou
o de limpeza pública da localidade ou por meios próprios, para disposição em
o para este fim. Os resíduos sólidos não poderão, em hipótese alguma, ser
to ou dispostos diretamente no solo ou em corpos d'água.

sanitários da propriedade rural dos demais efluentes gerados pelo empreendimento e
do, em conformidade com as normas técnicas e ambientais vigentes relativas a
rio, poluição do solo e dos corpos hídricos.

9 - Comuni . imediatamente ao INEMA a ocorrência de quaisquer acidentes, responsabilizando-se pela
adoção de medidas para controle da situação emergencial e para o saneamento das áreas impactadas, de
acordo com as exigências formuladas pelo INEMA.

Impresso em: 08/0112020
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10 - Promover o treinamento dos funcionários, visando orientar a adoção de medidas de prevenção de
acidentes, a utilização adequada de equipamentos de proteção individual (EPI), bem como ações cabíveis
imediatas para controle de situações de emergências de risco.
11 - Respeitar as áreas protegidas existentes na área de empreendimento, conforme definidas em legislação
especifica, mantendo as distâncias mínimas legais em relação a qualquer ocupação nestas áreas.
12 - Indenizar ou reparar os danos causados pelo empreendimento ao meio ambiente independentemente da
existência de culpa conforme previsto na Constituição Federal e Estadual bem como nos demas instrumentos
legais e normativos aplicáveis.

essã~

13 - Manter, no local do empreendimento, cópia das autorizações para realizar a s
vegetação
nativa ou outorga de direitos dos recursos hídricos ou declaração de dispensa, qu do cober, cópia dos
receituários agronômicos emitidos por profissional legalmente habilitado, quando coU ,-c6 provação das
vacinações periódicas necessárias em todo o rebanho, quando couber, assim coo-c
desta autorização, à
disposição da fiscalização dos órgãos do SIS EMA.

âbito da atividade descrita,
Este Certificado refere-se exclusivamente à situação da regulação ambierfàI
não abrangendo outros empreendimentos ou atividades do mesmo requente.
A autenticidade deste certificado pode ser atestada na internet, no ë?Iereç'http://www.seia.ba.gov.br em
Serviços On-line/Atestar Certificado, utilizando a chave de segurança deste certificado.
6DD661 82-D2893413-C2885D8D-76D1DC9A

(uuI)

Certificado emitido às 10:13:27 do dia 20/04/2017, válido por

Impresso arn: 08101/2020

oit~s contados da data da emissão.

INEMNCAB: Avenida Luis Viana Filho, 61Avenida, n°600- CAB - CEP 41,745-900 -Svador - Bahia - Brasil.

Chave de Segurança: 6DD66182-D2893.413-C2885D8D-76D1009A
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PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000 Te!: (75)3648-2127/2169
www.dommacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA - BA

.tIL

DOM MACEDO COSTA

C.RL.
D.M.C.

EMPRESA

10
2.

ABSA LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS DE
SANEAMENTO EIRELI

18/06/2020

GmaiI - PREFEITURA DOM MACEDO COSTA- COTAÇÃO

NI GmaH

PREFEITURA DMC <com Prasetor.Pmdmc(qnaiI.com>

PREFEITURA DOM MACEDO COSTA- COTAÇÃO
2 mensagens
PREFEITURA DMC <comprasetor.pmdmcgmail.com>
Para: absaservicos@hotmaEI.com

18 de junho de 2020 09:22

Bom dia, segue pedido de cotação dos equipamentos descritos para ação de combate ao novo coronavirus
(COVID-1 9).
OBS: Em caráter de urgência
Alt,

bano Souza grito

(SETOR DE COMPRAS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n°13.827 019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço. sln°, Centro
Fone/Fax. (75)3648-21271 3648-2169 CEP. 44 560-000
SiteE~ prefelturadommacodocoatagmaU. com
DOM MACEDO COSTA - BA

TOLDO E BANHEIRO.pdf
' 86K

ABSA Serviços <absaservicos@hotmaiI.com>
Para: PREFEITURA DMC <comprasetorpmdmc@gmail.com>

18 de junho de 2020 10:23

Prezados,
segue em anexo a cotação conforme solicitado.
Nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
Maiane Santos
De: PREFEITURA DMC <Comprasetor.pmdmCgmail.Com>
Enviado: quinta-feira, 18 de junho de 2020 08:22
Para: absaserviCos@hotmail.Com <absa servi Cos@hotmail.com>
Assunto: PREFEITURA DOM MACEDO COSTA- COTAÇÃO
[Texto das mensagens anteriores oculto]

cotacao Dom Macedo.pdf
303K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=75fbe40e54&view=pt&search=alI&permthid=thread-a%3Ar-1 3951 14259070475518&simplmsg-a%3Ar65314. -. 111

PREFEIRA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n' 13827 019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço sri°, Centro
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169 CEP: 44560-000
Site
çeosabaic,og b
najI: prefeituradommacadocosta@?gmail.com
MACEDO COSTA - BA

C.P.L

D.M.C.

PEDIDO DE COTAÇÃO
EMPRESA

-

CNPJ:

í C .'iI

n5k kQccAo

ENDEREÇO:

LvM

5Q

J5. 'T&3.

OtC.L

FONE:

OBJETO: Toldo e banheiro quimlco para ultilização da secretária de saúde em ação ao compate do novo coronavfrus (COVID-19).
ITEM

2

UNO

DESCRIÇÃO

QTD

Locação de BANHEIRO QUÍMICO individual,
portáteis, com montagem, manutenção diária e
desmontagem, em polietileno OU material similar,
com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m
DIÁRIA
de frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura,
composto de caixa de dejeto, porta papel higiénico,
fechamento com identificação de ocupado, para uso
do público cm geral.
Locação de TOLDOS, medindo 5X5m com pé direito
de 2,50m a 3111, com calhas cm volta da tenda.
Estrutura metálica com ferro tubular chapas 14 e 1" a
3", com partes soldadas cai sistema mig,
galvanização de alta resistência e com partes unidas
por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em DIÁRIA
aço. Pés de sustentação cm tubo. Lona de cobertura
em laminado branco de PVC calandrado com reforço
de fibra de tecido de poliéster de alta tenacidade.
totalmente impermeável Night in Day e com blackout
solar.

20

20

VALOR UNITÀRIO

VALOR TOTAL

G CO

(

J0MO

VALOR TOTAL (R$)

PRAZO DE ENTREGA DA MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMEDIATO

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 30 (TRINTA) DIAS

15.543.26810001 -47
ABSA Locação de Equipamentos e

aWágã de

Saneamento EI RELI
J'ça Silvestre Evangelista W155 Andar 1
eàrro - Centro CEP 44.571-004
Santo Atônio de Jesus - BA

PROPOMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS AOS
PREÇOS INDICADOS, OBSERVANDO O QUE ESTABELECE A LEGISLAÇÃO
EM VIGOR.

DATA:

O orçamento solicitado deve ser encaminhado ao Setor de Licitações da
Prefeitura de Dom Macedo Costa, de forma presencial ou pelo emall:
prefetturadornmacedocosta@amaII.com

ASS:

18/06/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

C.RL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURID1CA
NUMERO DEINSCRIÇÃO

DATA DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 1610512012
CADASTRAL

15.543.26810001-47
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

ASSA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SANEAMENTO EIRELI
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

ASSA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SANEAMENTO

ME

CÓDIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

77.39-0-99 -Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4.00 - Construção de edifícios
42.11-1.01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 -Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1 -01 - Administração de obras
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 -Transporte escolar
49.29-9.01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
CÔDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R SILVESTRE EVANGELISTA

155

ANDAR 1

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

44.444-262

SALGADEIRA

SANTO ANTONIO DE JESUS

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ABSASERVICOS@HOTMAIL.COM

(75) 3631-9425

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL IEFRÍ

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

16/05/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 18/06/2020 às 10:32:43 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

v:

C.P.L

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
D.M.C.

NUMERO DE INSCRIÇÁO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO WAOEAPERTURA
1610512012
CADASTRAL

15.543.26810001-47
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

ABSA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SANEAMENTO EIRELI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *)
71.12-0-00 -Serviços de engenharia (Dispensada *)
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (Dispensada *)
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.21-7-00 -Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Dispensada *)
77.23-3-00 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios (Dispensada k)
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Dispensada
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 -Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada ')
90.01 -9-01 - Produção teatral (Dispensada*)
90.01 -9-02 - Produção musical (Dispensada )
90.01 -9-03 - Produção de espetáculos de dança (Dispensada )
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

R SILVESTRE EVANGELISTA

155

ANDAR 1

CEP

6AIRRO1)ISTRITO

MUNICíPIO

UF

44.444-262

SALGADEIRA

SANTO ANTONIO DE JESUS

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ABSASERVICOS@HOTMAIL.COM

(75) 3631-9425

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

16/05/2012

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÁO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

**** *** *

Aprovado pela Instrução Normativa RFB ri0 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 1810612020 às 10:32:43 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

A

C.P.L

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

15.543.26810001-47
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

1610512012

NOME EMPRESARIAL

ABSA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SANEAMENTO EIRELI
CÕDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

90.01-9-04 - Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares (Dispensada *)
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01 -9-99 - Artes cénicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Dispensada *)
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R SILVESTRE EVANGELISTA

155

ANDAR 1

CEP

BAIRROJOISTRITO

MUNICÍPIO

UF

44.444-262

SALGADEIRA

SANTO ANTONIO DE JESUS

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ABSASERVICOS@HOTMAIL.COM

(75) 3631-9425

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

16/05/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

() A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGS/M 0 51. de 11 de
Junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 1810612020 às 10:32:43 (data e hora de Brasília).
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C.RL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ:
NOME EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL:

D.M.C.

15543.268/0001-47
ABSA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SANEAMENTO EIRELI
R$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Adminislradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte.
eguinte:-

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

BRUNO DE SOUZA ALVES
65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no
Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Errtido no da 18/0612020 àa 10:33 data e hora de Brisilia).

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000 Te!: (75)3648-2127/2169
www.. dom mace doco sta .ba . gov.br
DOM MACEDO COSTA - BA

pp.IIiv

DOM MACEDO COSTA

C.P.L
D.M.C.

l
i
EMPRESA 3.
TODOS JUNTOS
SERVIÇOS DE
LOCAÇÕES E
EVENTOS EIRELE

18/06/2020

GmaU - PREFEITURA DOM MACEDO COSTA- COTAÇÃO

M Gmail

PREFEITURA DMC <comprasetor.pmdncmaiJ.com>

PREFEITURA DOM MACEDO COSTA- COTAÇÃO

D.M.C.

1 mensagem
PREFEITURA DMC <comprasetor.pmdmcgmaiI.com>
Para: todosjuntosservicosoutIook.com

18 de junho de 2020 07:19

Bom dia, segue pedido de cotação dos equipamentos descritos para ação de combate ao novo coronavfrus
(COV/D-19).
OBS: Em caráter de urgência
AU,

bano Souza grito
(SETOR DE COMPRAS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
t

CNPJ n°13 827019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°. Centro
F one/Fax (75)3648-2127/ 3648-2169 CEP: 44560-000
Silo:
domrnadocosbaio ora br
preeltoradommacedocostagmaII.com
DOM MACEDO COSTA - BA

j TOLDO E BANHEIRO.pdf
' 86K

9&smpms-a%3Ar-60916.. 111

Gmail - pedido cotação

18/06/2020

NI GmaiI

D.M.C.

PREFEITURA DMC <comprasetor.pmdmcgmai icom>

c.p.t.
pedido cotação
1 mensagem
todos juntos <todosjuntosservicos@outIook.com>
Para: PREFEITURA DMC <comprasetor.pmdmcgmaiI.com>

18 de junho de 2020 11:43

Enviado do Outlook

Livre de vírus. www.avast.com.

img 2020061 8_lil 32692.pdf
-' 592K
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n1 13827.019!0001-58
Praça Cónego José Lourenço. s/n°. Centro
Fone/Fax (75)3648-2127/ 3648-2169 CEP: 44 560-000
Site www dornm acedocosta baio org br
.Etiail: prefeituradommacedocosta@gmatl.com
DOMMACEDOCOSTA -BA
à0

-WAn

•

rmt' -3..-
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EMPRESA:
ENDEREÇO:

7y ç Jf/,Yç

CNPJ:
FONE:

"7'/' ckC'V'

's'•- 9U

OBJETO: Toldo e banheiro quimico para ultillzação da secretária de saúde em ação ao compate do novo coronavírus (COVID-19).
ITEM

2

UND

DESCRIÇÃO

QTD

Locação de BANHEIRO QUÍMICO individual,
portáteis, com montagem, manutenção diária e
desmontagem, em polietileno ou material similar,
com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m
DIÁRIA
de frente x l,lOin de fundo x 2,10 de altura,
composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico,
fechamento com identificação de ocupado, para uso
do público em geral.
Locação de TOLDOS, medindo 5X5m com pé direito
de 2,50m a 3m, com calhas em volta da tenda.
Estrutura metálica com ferro tubular chapas 14 e 1" a
3", com partes soldadas em sistema mig,
galvanização de alta resistência e com partes unidas
por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em DIÁRIA
aço. Pés de sustentação em tubo. Lona de cobertura
em laminado branco de PVC calandrado com reforço
de fibra de tecido de poliéster de alta tenacidade,
totalmente impermeável Night ia Day e com blackout
solar.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

220
4

j3
20

VALOR TOTAL (R$)

Ç

PRAZO DE ENTREGA DA MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMEDIATO

CRITÉRIO DE J1,11.JAMENTO MENOR PREÇO GLOBAL
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 30 (TRINTA) DIAS

PROPOMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS AOS
PREÇOS INDICADOS, OBSERVANDO O QUE ESTABELECE A LEGISLAÇÁC
EM VIGOR

CARIMBO

DATA: .iIS...JIJ.J2020

O orçamento solicitado deve ser encaminhado ao Setor de Licitações da
Prefeitura de Dom Macedo Costa, de forma presencial ou pelo email:
prefeituradommacedocostagmaiI.com

ASS:

F2-2.838.991 10001
TODOS JUNTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÔES
E EVENTOS EIRLI
.UUNtL JUS AUGUSTO, 02- CENTR

CEP 455000-VERZED0 -BA

04

X4 dc

5~4w

18/0612020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
C.U.
.Ç -

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

D.M.C.
NUMERO DE INSCRIÇÁO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃODATA

DE

7TURA

22.838.99110001-19
MATRIZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL

TODOS JUNTOS SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS EIRELI
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORIE

TODOS JUNTOS SERVICOS

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

13.40-5411 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
13.54-5-00 - Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.134-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
15.39-4-00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
18.11-3-01 -impressão de jornais
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

NÚMERO

1 TV CORONEL JOSE AUGUSTO

02

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

44.565-000

CENTRO

VARZEDO

BA

ENDEREÇO ELETRÕNICO

TELEFONE

TODOSJUNTOSSERVICOS@OUTLOOL.COM

(75) 8866-6714

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

1310712015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

**** *** *

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 18/06/2020 às 11 :49:10 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CRL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

SR
O.M.C.

DAXA DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 1310712015
CADASTRAL

22.838.99110001-19
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

TODOS JUNTOS SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS EIRELI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1 -00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
c6DIGo E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NÚMERO

1 TV CORONEL JOSE AUGUSTO

02

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

44.565-000

CENTRO

VARZEDO

BA

ENDEREÇO ELETRÓNICO

TELEFONE

TODOSJUNTOSSERVICOS@OUTLOOL.COM

(75) 8866-6714

COMPLEMENTO

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

13107/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 1810612020 às 11:49:10 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

C.P.L

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

D.M.C.

NUMERO DE INSCRIÇAO

DATA DE: AeERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃOE DE SITUAÇÃO 1310712015
CADASTRAL

22.838.99110001-19
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

TODOS JUNTOS SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS EIRELI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.21-3M - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
56.11-2-01 -Restaurantes e similares
56.20-1 -02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
62.09-1-00 -Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
70.204-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica
73.12-2-00 -Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-02 - Aluguei de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 -Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
79.11-2-00 - Agências de viagens
CÔDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NUMERO

1 TV CORONEL JOSE AUGUSTO

02

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICIPIO

UF

44.565-000

CENTRO

VARZEDO

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

TODOSJUNTOSSERVlCOS@OUTLOOL.COM

(75) 8866-6714

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL IEFR)

SÍWAÇÁO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

13/07/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

flk***fr*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 18/06/2020 às 11:49:10 (data e hora de Brasília).

Página: 314

314

18/06/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

C.P.L

6c

DMc

DATA DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 1310712015
CADASTRAL

22.838.99110001-19
MATRIZ
NOME EMPRESARIAl

TODOS JUNTOS SERV1COS DE LOCACOES E EVENTOS EIRELI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
81.29-0-00 -Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
90.01 -9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 -Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
95.21 -5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

NÜMERO

1 TV CORONEL JOSE AUGUSTO

02

COMPLEMENTO

CEP

BAIRROIDISTRITO

MUNICÍPIO

UF

44.565-000

CENTRO

VARZEDO

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

TODOSJUNTOSSERVICOS@OUTLOOL.COM

(75) 8866-6714

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SÍrUAÇÁ0 CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

13/07/2015

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DA1A DA SI 1 UAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 18/06/2020 às 11:49:10 (data e hora de Brasília).
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

C.P.L

6iConsulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ:

22.838.991/0001-19
TODOS JUNTOS SERVICOS DE LOCACOES E EVENTOS EIRELI
RS1 90.000,00 (Cento e noventa mil reais)

NOME EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o
seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

NELSON DA SILVA
65-Titular Pessoa Física Residente ou
Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da
RFB.
Emitido no dia 18/0412020 às 11:49 (data e hora de Brasília).

VOLTAR GIMPRIMIR

Passo a passo para o CNPJ

Consultas CNPJ

Estatísticas

Parceiros

2erviços CNPJ

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000 Tel: (75)3648-2127/2169
www. dom macedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA - BA

PEF(llU?/,%, I M,

DOM MACEDO COSTA
CAL
D.M.C.

EMPRESA 4.o
ffir

TOLDOS FÁCIL
LOCAÇÕES LTDA

Gmail - PREFEITURA DOM MACEDO COSTA- COTAÇÃO

18/06/2020

NI Gmail

PREFEITURA DMC <com prasetor.pmdmcQgmail.com>

CAL

PREFEITURA DOM MACEDO COSTA- COTAÇÃO
2 mensagens
PREFEITURA DMC <comprasetor.pmdmcgmaiI.com>
Para: toldosfaciIgmaiI.com

17 de Jirde 2020 20:47

Boa tarde, segue pedido de cotação dos equipamentos descritos para ação de combate ao novo coronavírus

(COVID-19).
Att,

bano Souza Brito

(SETOR DE COMPRAS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

cin° 13 827019,:000158
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
Fone/Fax (75)3648-2127/ 3648-2169 CEP 44 560-000
Sue, www
gnait prefeuturadomrnacedocosta@gmailcorn
DOM MACEDO COSTA - BA

TOLDO E BANHEIRO.pdf
86K

Toldos Fácil Toldos <toIdosfaciIgmail.com>
Para: PREFEITURA DMC <comprasetor.pmdmc@gmail.com>

18 de junho de 2020

12:13

Bom dia!
Prezados,
Segue em anexo Cotação de Preços, da Toldos Fácil Locações.
Conforme solicitado.
Qualquer dúvida, estou a disposição!
FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO DE E-MAIL.
Atenciosamente,
And erson
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pref. Munic. de Dom Macedo Costa - Jamile 18.06.2020.pdf
353K

https:llmaul.googte.comtmaul/u/0?iko75tbe4OeS4&view=pt&searchall&permthidthread.a%3Ar6764752727S91 531487&sumplmsg-a%3Ar67664.. - 111

C.P,L

LOCAÇÕES DE TOLDOS, GERADORES, MESAS. CADEIRAS. PUANCIIÓES E TABLADOS

Santo Antonio de Jesus - BA, 18 de Junho de 2020.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA-BA.
AU.: SECRETARIA DE SAÚDE

Prezados Senhores(as),

Segue Orçamento conforme solicitado para Locação de TOLDOS e BANHEIROS QUÍMICOS. A ser utilizados pela
Secretaria de Saúde em Ação ao Combate do Novo Coronavírus (COVII)-19). De acordo com itens abaixo:
11cm

Descrição

Unidade Quant. Valor Unit.

Valor Total

1

Banheiros Químicos individual, com manutenção diária, teto
transiucido, Dimensão: 1,10 de Frente x 1,10m de Fundo x 2,10 de
Altura -Caixa de Dejeto, Porta Papel Higiênico (Fechamento com
Identificação de Ocupado, para Píblico em Geral).

Diária

20

R$ 198,00

R$ 3.960,00

2

Toldos em tubos galvanizados tipo quiosque e/lona PVC na cor
branca Medindo: 5m x 5m Alt. 2,50m

Diária

20

R,$ 105,00

R$ 2. 100,00

Total:

RS 6.060,00

Valor Total do Orçamente RS 6.060,00 (Seis mil e sessenta reais.)

Observações* Entrega do material: Mediante Solicitação Antecipada;
* Retirada do material: após o Termino do Serviço;
* Validade deste orçamento: 30 Dias;
* Condições de Pagamento: Deposito em Conta Corrente - E. do Brasil AG:0563-0 C/C:24.330-2;
* Transporte, Montagem e Desmontagem: Por conta da TOLDOS FÁCIL LOCAÇÕES.

Colocamo-nos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos,

Atenciosamente,

28.424I000172

COA: 000.007.611I001-05

01005 FÁCiL LOCAÇÕES LTDA.

TOLDOS FÁCIL L

(75)3632-1114/9.

•JURACY UAGALHÀES FAZ. PRIMAVERA, SIM'
GALPÃO 01 N.S. DAS GRAÇAS CEP 44574-340
SANTO ANTONIO DE JESUS

-

AV. JURACY MAGALHAES SIN -DEPOSITO DA COMAPEL -GALPÃO 01 SANTO ANTONIO DE JESUS - SA
CNPJ 07.528.42410001-72
CEP44574-340
CEL (76)9.9981-7805
FONE (75)3632-1114

181015120i0

P.L

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NUMERO DE [NSCRIÇAO

DATA DF ABER IJRA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
0810812005
CADASTRAL

07.528.42410001-72
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

TOLDOS FÁCIL LOCACOES LTDA
TITULO DO ESTABELECI MENI O (NOME DE FANTASIA)

PORTE

ME
CODIGO E DESCRIÇÃO DA Ai IVIDADE FCONÕMICA PRINCIPAL

90.01-9-99 -Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.29-2-02 - Aluguei de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
74.10-2-02 -Design de interiores
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
77.39-0-99 - Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AV JURACY MAGALHAES - FAZ. PRIMAVERA

SIN

GALPAO 01

CEP

BAIRPODISTRITO

MUNICÍPIO

UF

44.574-340

N. S. DAS GRACAS

SANTO ANTONIO DE JESUS

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

LQCONTABMMA.COM.BR

(75) 3632-1114

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO

GADAS7RAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

08108/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

611 UAÇÁO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 18/06/2020 às 12:22:33 (data e hora de Brasilia).
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores QSA
CNPJ:

ac.

07.528Ã24/0001-72
TOLDOS FÁCIL LOCACOES LTDA
RS200000,00 (Duzentos mil reais)

NOME EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o
seguinte:

Qualificação:

Nome/Nome Empresarial:

FLORISVALDA DE JESUS LARANJEIRA
22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

DEOLILDA NERY Y NERY
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação rio QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da
RFB.
Emitido no da 18/06/2020 às 12:23 (data e hora de l3rasrha).

VOLTAR

1

&IMPRIMIR

Passo a posso para o CNPJ

Consultas CNPJ

EsIIslcas

Parceiros

Serviços CNPJ

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000 Tel: (75)3648-2127/2169
www.dommacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA - BA

j4

DOM ?Âà5C COSTA

C.P.L
D.M.C.

MAPA DE PREÇO

1

PR..EFEITLTR..A MUN. DE DQM FiACEDO CQSTA
CNPJn" 13.827019'0001-58
Praça Cózegc. José L.o'ijresço. s/ i. Certrct
CEP: 44.580-00-0 T.el: (75)3648-2127/2169

vç-..

DOM MACEDO GOSTA

DO?4 MACEDO COSTA BA

(-3

EMPRESAI: BAHIA
LOCAÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

lvi A PA D E P R E Ç O
ITEM

DESCRIÇÃO

EMPRESA 2:ABSA LOCAÇÃO
EMPRESA 3:TODOS JUNTOS
DE AQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E
SERVIÇOS DE
EVENTOS EXRELI
SANEAMENTOS EIRELI

EMPRESA 4:TOLDOS FACIL
LOCAÇÕES LTDA

VALORES MÉDIOS

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

MED.
PREÇOS
UNIT

MED.
PREÇOS
TOTAL

2.800,00

R$ 130.00

os 2.000.00

RI 160.06

os :1.200,00

os I0S.110

lOs 3.960,00

OS 157,00

OS 3.040,00

0$ 2.000,00

RI 120.00

RI 7.100,00

RI 125,00

R$ 2.500,00

05 105,00

012.100,00

0$ 112,50

OS 2.250.00

UNO.

QUANT.

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

UNO.

20

RI 140.00

o

UNO.

20

R$ 100.00

Locação de BANHEIRO QUiM1CO individual,
portáteis, com montagem, manutenç3o diária e
desmontagem, em pobetileno ou material similar,
com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,I0m
de frente x LiOm de fundou 2,10 de altura,
composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico,
fechamento com identificaÇão de ocupado, para uso
do pública em geral.
Locação de TOLDOS, medindo SXSm com pé direito
de 2,50m a 3m, com calhas em volta da tenda.
Estrutura metálica com ferro tubular chapas 14 e
a

I-

3, com partes soldadas em sistema mig,
galvanização de alta resistência e com partes
unidas
2

por encaixe a finadas por parafusos e conexões uru
aço. Pés de sustentação em tubo. Lona de
cobertura
em laminado branco de PVC calandrado com
reforço
de fibra de tecido do poliéster de alta tenacidade.
totalmente impermeável Ntght in Day e com
blackout
solar. DIÁRIA 20
VALOR TOTAL

R$ 4.800,00

R$ 5.000,00

R$ 5.700,00

MENOR PREÇO DO ITEM 1: EMPRESA BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
O PREÇO DA PROPOSTA DA EMPRESA BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA PARA O ITEM 1 , TAMBÉM APRESENTASSE ABAIXO DO VALOR MÉDIO

MENOR PREÇO DO ITEM 2: EMPRESA BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
O PREÇO DA PROPOSTA DA EMPRESA BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA PARA O ITEM 2, TAMBÉM APRES TASSE ABAIXO DO VALOR MÉDIO

LUANA EDIARA MOREIRA PITON
SECRETARIA DE SAÚDE
DATA 19/06/2020

çfj
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R$ 6.060,00

R$ 5.390,00
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DESPACHO DO PREFEITO:
À CPL para a abertura de Processo Licitatório, se necessário, colhendo a dotação orçamentária com a
Contabilidade Municipal, encaminhando-se, posteriormente ao Setor Jurídico para análise do Processo
Administrativo, com vistas a assegurar o cumprimento do quanto previsto na Lei n° 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável.
Dom Macedo Costa, 19 de junho de 2020.
Ass. Prefeito:

iL

INFORMAÇÃO SOBRE A DOTAÇÃO E O SALDO ORÇAMENTÁRIO
Certificamos a VExa que há recurso(s) orçamentário(S) para o pagamento da(s) obrigação(ões),
conforme dotação abaixo especificada:
Unidade(s): 501
Projeto/Atividade(s): 2.022
Elemento Despesa(s): 3.3.90.39.00
Fonte(s): 14
Dom Macedo Costa, 19 de junho de 2020.
Ass. contabilidade:

Parecer Jurídico:
Esta Assessoria Jurídica apresenta Parecer Jurídica em anexo.
Dom Macedo Costa, 19 de junho de 2020.
Ass. Assessoria Jurídica:

JUSTIFICATIVA DA COMISSÃO
Autuo o presente Processo, vez que regular. No mérito, salvo melhor juízo, somos do entendimento que
para a mencionada contratação é dispensável licitação tendo em vista o preceito legal referido pela
Assessoria Jurídica deste Município, junto à empresa BAHIA LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA CNPJ/MF
n° (CNPJ: 13.688.966/0001-05). Em tempo, encaminhamos a V.Exa o presente Processo, correspondente
à Dispensa n° 179A-2020, para devida ratificação ".
Dom Macedo Costa, 19 de junho de 2020.
Presidente:
Membros:
Membros
.0

Termo de Ratificação:
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município, e,
ainda, encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável e alterações posteriores
RATIFICO a mencionada declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto a empresa
BAHIA LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA CNPJ/MF n° (CNPJ: 13.688.96610001-05). com valor estimado
de R$ 4.800,00, (quartos mil e oitocentos reais), a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
Publique-se na forma da lei.
Dom Macedo Costa, 19 de junho de 2020.

Ass. Prefeito—
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 47212020
CONSULENTE: Prefeito Municipal de Dom Macedo Costa
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
CONSULTADO: Assessoria Jurídica do Município
ASSUNTO: Serviços. COVID-19

C.P.L
D.M.C.

PARECER JURÍDICO
1. RELATÓRIO
O Perfeito Municipal de Dom Macedo de Costa solicita parecer jurídico sobre a regularidade do
Processo Administrativo em epígrafe, que tem por objeto a locação de toldo e banheiro químico
visando atender as necessidades dos funcionários, os quais estão no controle das pessoas que
passam pela abordagem da barreira sanitária do Município, no período de 20106/2020 à 25/06/2020
em turnos de 24 horas interruptos, do mesmo modo mantém a proteção dos profissionais de
saúde e demais servidores da Secretaria Municipal de Saúde envolvido nos trabalhos de
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCov), em face de Solicitação de Despesa encaminhada pela Sr(a). Luana Ediara
Moreira Piton, Secretária Municipal de Saúde.
Há registro de que há existência de disponibilidade financeira para suportar as despesas com a
futura contratação, ao fim deste processo, de acordo com o que estabelece o art. 167 da Constituição
Federal e art. 70 da Lei de Licitações e contratos administrativos.
Consta nos autos a publicação do Decreto Municipal n° 163, de 27 de março de 2020 que declara
situação de emergência no Município de Dom Macedo Costa, em razão da pandemia do novo
coronavirus (COVID-1 9).
Entre as cotações obtidas em pesquisa de preços a de menor valor foi no montante de R$
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), apresentada pela empresa BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS
LTDA- CNPJ: 10,398.14210001-02.
Consta dos autos ainda o Termo de Referência Simplificado e cotações obtidas junto a
fornecedores do ramo.
o relatório.
1.

RESPOSTA À CONSULTA

A licitação pública é um instrumento criado pelo ordenamento jurídico para dar efetividade à norma
constitucional que garante a igualdade entre todos quantos desejem contratar com o Poder Público, a fim
de que sejam preservados os princípios em que se assenta a Administração Pública.
Da leitura do dispositivo constitucional conclui-se que essa regra poderá comportar exceções.
Essas exceções estão calcadas exatamente na consecução do interesse público.
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Ao se falar em situações em que o poder público poderá contratar sem prévia licitação, se está na
verdade falando de dispensa e de inexigibilidade de licitação. São os meios pelos quais a Lei n°. 8.666193
autoriza a Administração a fugir do procedimento padrão.
A Lei n°. 8.666/93 trata das situações de dispensa de licitação no art. 17 e 24, ao passo que
disciplina os casos de inexigibilidade de licitação no art. 25. A dispensa e inexigibilidade são situações
totalmente distintas, fundamentadas em razões autônomas.
Na dispensa há possibilidade de competição, o que tornaria o certame possível, porém a lei elege
valores que precisam ser alcançados ou os reputa tão importantes ou superiores ao procedimento formal,
de modo que autoriza o administrador a furtar-se de realizá-lo.
A inexigibilidade de licitação encontra fundamento em situações onde não é possível realizar-se a
competição, noção implícita ao instituto da licitação. O motivo para não licitar, portanto, é óbvio, pois
inócuo seria o certame.
Nos casos de dispensa, os artigos 17 e 24 elencam de forma exaustiva as situações onde a
Administração poderá deixar de licitar.
No caso específico, o Município deseja realizar a locação de toldo e banheiro químico visando
atender as necessidades dos funcionários, os quais estão no controle das pessoas que passam
pela abordagem da barreira sanitária do Município, no período de 20/06/2020 à 25/06/2020 em
turnos de 24 horas interruptos, do mesmo modo mantém a proteção dos profissionais de saúde e
demais servidores da Secretaria Municipal de Saúde envolvido nos trabalhos de enfrentamento da
Emergência em Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019nC 0v).
No caso, o Município poderá realizar a contratação direta, sob dois fundamentos legais.
O primeiro, com fulcro no inciso II, do art. 24 da Lei n°. 8.666/93, modificado pela Medida
Provisória n° 961/2020, de 06 de maio de 2020, que estabelece a possibilidade de contratação por
dispensa de licitação para a contratação compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea a, do inciso II do artigo 23 da mesma Lei, vejamos:

Lo! n° 8.666/93
"Ad. 24. É dispensável a licitação:
II - para outros seP/JÇO.s e C0(T1PíS de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea "a", do inciso 11 do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada do uma só Voz;
Medida Provisória n° 961/2020
Ar!. 1° Ficam autorizados à administração pública de todos 05 entes federativos de todos
os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos:
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/ - a dispensa de licitação de que traiam os incisos / e/ido caput do art. 24 da Lei n0 8.666,
de 21 de junho de 1993, até o limite de:
a) para obras e serviços de engenharia até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não
se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou, ainda, para obras e serviços da
mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente; e
b) para outros serviços e compras no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e
para alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra
ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez,
Sendo o valor da menor cotação apresentada para o bem, aquela apresentada pela empresa
BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 10.398,142/0001-02, no valor igual a R$ 4.800,00
(quatro mil e oitocentos reais) é se se reconhecer a possibilidade de contratação direta em razão do
valor, posto que este ainda está inserido na hipótese do inciso II, do art. 24 da Lei n°. 8.666/93,
modificado pela Medida Provisória no 961/2020 de 06 de maio de 2020, que estabelece a possibilidade de
contratação por dispensa de Licitação para valores de até R$ 50.000,00.
É possível ainda a contratação direta dos bens pretendidos, com espeque no art. 40 da Lei Federal
n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece a possibilidade de contratação por dispensa de
Licitação. E que a contratação pretendida é de relevante interesse, sobretudo em face do combate a
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020 e do reconhecimento dessa
situação no Município pelo Decreto Municipal n° 163, de 27 de março de 2020, veja-se:
Ari. 40 É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta
(Redação dada pela Medida Provisória n° 926. de 2020)
Lei.
§ 10 A dispensa de licitação a que se refere o capul deste artigo é temporária e aplica-se
apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores
(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no 30 do art. 80 da
Lei n° 12.527. de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado O número de sua
inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo
de contratação ou aquisição.
§ 30 Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e
insumos de empresas que estejam com inicloneidade declarada ou com o direito de
participar do licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar,
coínprovadameflto, do única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.
(Incluído
pela Medida Provisória n° 926. de 2020)
Diferentemente da hipótese do Art. 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93, que exige que sejam
apresentadas as justificativas exigidas no parágrafo único do art. 26 da mesma Lei, na hipótese de
dispensa prevista no art. 40 da Lei n° 13.979/2020, o legislador presumiu a ocorrência da emergência, a
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necessidade de pronto atendimento, existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares e limitou a contratação à parcela
necessária ao atendimento da situação de emergência, conforme previsão do art. 49-B da Lei.
No caso, o Decreto Municipal n° 163, de 27 de março de 2020 declarou situação de emergência
no âmbito Municipal, evidenciando que se encontram reunidas as condições para sua realização. O
Termo de Referência Simplificado atende ao exigido no Art. 49-E da Lei n° 13.979/2020, verbis:
Art. 4°-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de
(Incluído pela Medida
referência simplificado ou de projeto básico simplificado.
Provisória n° 926, de 2020)
§ 1° O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere
o caput conterá:
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
/ - declaração do objeto;
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
(Incluído pela Medida Provisória n°
II - fundamentação simplificada da contratação;
926. de 2020)
(incluído pela Medida Provisória n°
111 - descrição resumida da solução apresentada,'
926. de 2020)
IV - requisitos da contratação,'
(incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
V - critérios de medição e pagamento;
(Incluído pela Medida Provisória n° 926. de
2020)
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
parâmetros:
(Incluído pela Medida Provisória n° 926. de 2020)
a) Portal de Compras do Governo Federal;
(Incluído pela Medida Provisória n° 926.
de 2020)
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
(Incluído pela Medida Provisória n°
926. de 2020)
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
(Incluído pela Medida
Provisória n° 926. de 20201
d)contratações similares de outros entes Públicos; ou
(Incluído pela Medida Provisória
n° 926. de 2020)
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
(Incluído pela Medida
Provisória n° 926. de 2020)
VII - adequação orçamentária.
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
11
Excepcionalmente,
mediante
justificativa
da autoridade competente, será dispensada
§2
a estimativa de preços do que trata o inciso VI do caput.
(Incluído pela Medida
Provisória n° 926, de 2020)
§ 3° Os preços obtidos a partir da estimativa de cine trata o inciso VI do caput não
impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de
oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa
(lnc/uído pela Medida Provisória n° 926, de 20202
nos autos.
Sobre a matéria, leciona Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, 12 Edição, Dialética, pág. 287, que as hipóteses de dispensa de licitação

r
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podem ser sistematizadas segundo o ângulo de manifestação de desequilibrio na relação custo/beneficio,
do seguinte modo:
custo econômico da licitação: quando o custo econômico da licitação for superior ao
a)
benefício dela extraível (incs. / e li);
b)custo temporal da licitação: quando a demora na realização da licitação puder
acarretar a ineficácia da contratação (incs. III, IV, XII e XVIII);
c)
ausência de potencialidade de benefício: quando inexistir potencialidade de benefício em
decorrência da licitação (incs. V, Vil, VIII, XI, XIV, XVII, XXIII, XXVI e XXVIII);
d)função extraeconômica da contratação: quando a contratação não for norteada pelo
critério da vantagem econômica, porque o Estado busca realizar outros fins (incs. Vi IX, X,
Xlii, XV, XIX, XX, XXI, XX/V, XXV e XXVII)."
Assim, no caso específico, a situação concreta enseja medidas emergenciais, tendo em vista o
estado de calamidade pública nacional reconhecido através do Decreto Legislativo n.° 6 de 2020 em 20
de março do ano corrente, bem como o estado de emergência municipal declarado através do Decreto
Municipal n° 163, de 27 de março de 2020.
Deste modo, nos termos do art. 41 da Lei n.° 13.979/2020, a situação em tela exige socorro
emergencial, uma vez que pode ocasionar dano para os pacientes do SUS, munícipes e para toda a
Administração que ficada inviabilizada de funcionar, sendo a contratação direta medida adequada e
efetiva a atender a urgência que a situação de risco exige.
3. CONCLUSÃO
Pelo exposto, com baste em tudo quanto acima dito, opino favoravelmente pela contratação em
tela, mediante processo de contratação direta da aquisição por dispensa junto à empresa BAHIA
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 10.398.142/0001-02, com fulcro no art. 24, II da Lei n°
8.666/93, com limite modificado temporariamente pela Medida Provisória n° 96112020 ou com fulcro no
art. 40 da Lei n.° 13.979/2020, estando o preço compatível com o valor de mercado e após a verificação
da regularidade fiscal e trabalhista, ou apresentação da justificativa exigida no art.
Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se obteve às questões jurídicas
observadas na instrução processual. Não se incluem âmbito da análise da assessoria jurídica os
elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja
exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.

Á consideração superior.
É o parecer.
Dom Macedo Costa, 19 de junho de 2020.
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 179A12020 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ
11.258.678/0001-95- PROCESSO ADMINISTRATIVO: 472/2020. Objeto: Locação de
toldo e banheiro químico visando atende as necessidades do funcionários quais estão
no controle das pessoas que passam pela abordagem da barreira sanitária do
município no período de 20/06/2020 à 25/05/2020 em turnos de 24 horas interruptos,
de mesmo modo mantem a proteção dos profissionais de saúde e demais servidores
da Secretaria Municipal de Saúde envolvido nos trabalhos de enfrentamento da
Emergência em Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (201 9-nCoV). Total de itens: 02. Fundamento legal: lei n° 13.979/2020.
Justificativa: art. 40 da lei n° 13.979/2020. Solicitação de Declaração de dispensa de
licitação em 19/06/2020. SECRETARIO DE SAUDE. Ratificação em 20/05/2020.
PREFEITO MUNICIPAL DOM MACACEDO COSTA. Valor Global: R$ 4.800,00. CNPJ
da contratada: 13.688.96610001-05 RAZÃO SOCIAL: BAHIA LOCAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA
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licitação em 19/06/2020. SECRETARIO DE SAUDE. Ratificação em 20/05/2020.
PREFEITO MUNICIPAL DOM MACACEDO COSTA. Valor Global: R$ 4.800,00. CNPJ
da contratada: 13.688.96610001 -05 RAZÃO SOCIAL: BAHIA LOCAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA
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CONTRATO N' 241A/2020 - TERMO DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TOLDO E
BANHEIRO
EuRO QUÍMICO VISANDO ATENDE
AS NECESSIDADES 1)0 FUNCIONÁRIOS
QUAIS ESTÃO NO CONTROLE DAS
PESSOAS QUE PASSAM PELA ABORDAGEM
DA BARREIRA SANITÁRIA 1)0 MUNICÍPIO
NO PERÍODO DE 20/06,2020 À 25/0(2020 EM
TURNOS DE 24 HORAS, QUE ENTE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOM
MACEDO COSTA E A EMPRESA BAHIA
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o
.13.827.0.19/0001-58, com sede administrativa na, por seu Prefeito Municipal Egnaldo Piton Moura,
brasileiro, solteiro, Agente de Saúde, portador de RG n° 081.688.590, inscrito no CPF sob o n°945.616.72591, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS L.TDA
(CNPJ:13.688.964/0001-05), situado na PRAÇA CARLOS MOURA, N°46, CENTRO, SÃO FELIPE-BA, CEP:
44550-000, neste ato representado na forma dos seus Contratos Social, pelo Sr. LEONARDO FABRICIO
DE SOUZA E AZEVEDO CEDRAL LIMA, portador de documento de identidade n7.686.82142, emitido
por SSP/BA, e CPF: 903.936.865-15 aqui denominada CONTRATADA, com base no Processo
Administrativo n°. 472/2020 e disposições da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de1993,
resolvem celebrar
o presente Contrato de Prestação de Serviço, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATACÃO
A presente contratação foi dispensada de licitação com fundamento no art. 24, inciso II da Lei Federal no
8.666/93 e alterações posteriores, mediante ato de ratificação exarado no PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 472,2020, correspondente a DISPENSA N° 179A/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O objeto deste Contrato consiste na locação de toldo e banheiro químico visando atende as necessidades
dos funcionários quais estão no controle das pessoas que passam pela abordagem da barreira sanitária do
município no período de 20/06/2020 à 25/06/2020 em turnos de 24 horas
Parágrafo Único - O Regime de Execução dos Serviços será o de empreitada por preço global.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
O valor deste contrato para o período de sua vigência é de R$ 4.800,00, obtidos a partir da multiplicação da
quantidade estimada pelo valor proposto pela Contratada, conforme tabela a seguir
11cm Descrição/Especificações
01

.

Und
Ref.

Locação
BANHEIRO
de
QUIMICO
individual,
DIÁRIA
portáteis, com montagem, manutenção diária

Quantidade

Valor
Unitário

20

R$140,00

Valor
Total
R$2.800,00
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('fli

poIi(ilt'mo

(1(1

niaterial

oni teto Ira 'ltcido, dimensões mínimas de
1,10111
le frente x 1, lOm de fundo x 2,10 de altura,
omposto de caixa de dejeto, porta papel
higiênico,
fechamento com identificação de ocupado,
para uso
to público em geral.
Locação de TOLDOS, medindo 5X5m com pé
ireito
e 2,50m a 3m, com calhas em volta da tenda.
Estrutura metálica com ferro tubular chapas
14 e 1" a
com partes soldadas em sistema mig.,
•,alvanização de alta resistência e com partes
unidas
por encaixe e fixadas por parafusos e conexões
DIÁRIA
m
ço. Pés de sustentação em tubo. Lona de
obertura
m laminado branco de PVC calandrado com
reforço
'e fibra de tecido de poliéster de alta
tenacidade,
totalmente impermeável Night in Day e com
blackout
.olar.

02

20

R$100,00

R$2.000,00

R$4.800,00

Total

Parágrafo Único - O preço contratado envolve, além do lucro, todas as despesas e custos, dizendo respeito
a tributos de qualquer natureza e as despesas diretas e indiretas relacionadas com o objeto do CONTRATO,
e quaisquer outros encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da execução do serviço.
CLÁUSULA QUARTA - DA DESPESA
Os recursos orçamentários para a execução do objeto do CONTRATO serão atendidos pela dotação
orçamentária seguinte:
PROJETO/
UNIDADE
ATIVIDADE
ORÇAMENTÁRIA
500
- Secretaria 10.305.005.2.022 GESTAO
Municipal de Saúde
DA VIGILÂNCIA EM
SAÚDE

DE
DE - FONTE
ELEMENTO
RECURSO
DESPESA
3.3.9.0.39.00 - Outros 14-SUS
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUiNTA - DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Prnçn Cônego José L.uurenço, r.In°. Centro
FotuIFnx (75)3G411-2127136 1, 8-21G9 CE11: 44.560000
Silo: v.-v.v. (t( miccdocot;i bi lo orq tjr
tEmail: ptofeltiirndnmmacndocoslaqrnaU. com
DOM MACEDO COSTA - EIA

C.P.L
M. C.

O l)aInento s('rã e4e1111nk à vista, até o 15° (décimo quinto) dia do tlIêS SUl)SC(J t1('flk' ilO (Ia (XeCIIÇ() do
obsetv,da a O1'tlL'Ifl cronológica de sua exigibilida(le, mediante a apresentação (los origiflais (I1
nota fiscal/fatura, acompanhada das seguintes comprovações:
i) regularidade junto ao INSS-CND;
b) regularidade junto ao FGTS-CRF;
St1ViÇO,

§ 10

- Observadas as exigências retro, o pagamento será realizado mediante transferência ou depósito
bancário em nome da CONTRATADA ou, excepcionalmente, mediante cheque nominal retirado na
Tesouraria da Prefeitura Municipal.
§ T' - A não observância do prazo previsto para apresentação da nota fiscal/fatura ou a sua apresentação
com incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que
corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas.
§ 30

- Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer unia das situações
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a) atestação de conformidade do serviço executado;
b) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (CRF).
§ 4° - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota
fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pela fiscalização e o pagamento ficará pendente, até que a
mesma providencie as medidas saneadoras.
§ 50 A contagem do prazo para pagamento iniciar-se-á após reapresentação do documento fiscal, fato esse
que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da
execução dos serviços pela CONTRATADA.
§ 61 - O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
§ 7° - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem
incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte
fórmula: EM = 1 x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
1 = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
1 = 0,00016438
- 6/100
=
365
365
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CI .AL)SUI.A SI. VFA - DA MANUTENÇÃO DAS CONI)lÇOliS DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO
E REVISÃO
Os pnos são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da
proposta, após o que a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do INPC/IBGE.
Parágrafo Único - A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor
o preço que se tornou instificicule, instruído com a documentação que comprove o desequílíbrío econômicofinanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o
preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
O início da execução dos serviços, objeto deste contrato, ocorrerá imediatamente após o recebimento pela
CONTRATADA da Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.
10

- A CONTRATADA prestará os serviços mediante a apresentação da "Ordem de Serviço",
devidamente preenchida, datada e assinada por funcionário autorizado, conforme modelo previamente
apresentado pela CONTRATANTE.
§

30

- Em caso de rejeição do serviço pela fiscalização da CONTRATANTE, panes, casos fortuitos ou de
força maior, a CONTRATADA deverá providenciar alternativas de prestação do serviço contratado no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento da formalização de descontinuidade do
serviço emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no presente contrato.
§

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto do CONTRATO será recebido, provisoriamente, para efeito de posterior verificação da
conformidade do serviço com a especificação, até 05 (cinco) dias úteis da medição do mesmo, envolvendo
cada urna de suas parcelas mensais, acompanhado da nota fiscal/fatura representativa do serviço
executado, na forma do art. 73 da Lei no 8.666/1993.
§ 10 Na hipótese de rejeição no todo ou em parte do(s) serviço(s) executado(s), a CONTRATADA deverá

corrigi-los no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, observadas às condições fixadas para a
correspondente execução.
§ 2°- Havendo impossibilidade de que seja(m) corrigido(s) o serviço o valor correspondente será objeto de
desconto da importância mensal devida à CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
§ 30 - O recebimento definitivo será levado a efeito no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento
provisório, ou do término da (s) eventual (is) correção (ões), devidamente atestada(s) como regular (es),
por meio de termo de recebimento definitivo firmado por parte do servidor responsável.
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clÁusuI.A NONA - DOS lNc:ARGos 1)0 CONTRATANTE
Cabe ao CONTRiVI'ANTE:
expedir Ordem de Serviço, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data de inicio da
entrega do objeto solicitado;
II - prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante da CONTRATADA;
III - solicitar a correção do serviço que não atenderem às especificações do objeto contratado;
IV - solicitar a execução dos serviços objeto deste contrato mediante a expedição de Ordem de Serviço;
V - notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na execução
do serviço, fixando prazo para sua correção.
VI- designar servidores do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizara execução do Contrato, nos
termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93;
VII-fornecera relação dos locais e/ou prepostos a serviço do CONTRATANTE, autorizados a receberem
o serviço;
VIII - fornecer à CONTRATADA, nomes e modelos de assinaturas dos responsáveis por liberar
autorizações para guia de abastecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:
responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou
1ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
II - corrigir os serviços que não atenderem às especificações do objeto, no prazo estabelecido neste
contrato;
ifi - comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados;
IV - manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na
licitação.
V - credenciar, junto ao CONTRATANTE, preposto para representá-la sempre que for necessário,
prestando os esclarecimentos e atendendo às reclamações que por ventura surgirem durante a execução do
contrato;
VI- responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos relativos à execução do objeto deste
Contrato, incluindo despesas com deslocamento, bem como todos os encargos securitários, sociais,
trabalhistas, tributários e previdenciários, ou que venham a ser devidos em razão da avença;
VII- observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por Lei.
- À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:
1todos os encargos prevídenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum
vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
II - todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste
contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
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III - encargos hscajs e coou iviais resultantes desta contratação.
§ Y-A inadimpitIncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, não
transtere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar
o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de
soldaruedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
§ 30 - São expressamente vedadas à CONTRATADA:
a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência
deste contrato;
II - a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da
Administração do CONTRATANTE.
§ 4<' - Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, tendo em conta a qualidade do
serviço executado e à satisfação da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A CONTRATANTE manterá profissional para acompanhar a execução do objeto do presente CONTRATO,
exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificação e recebimento do
serviço executado, para fins de pagamento e demais exigências legais.
- A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui qualquer
§
obrigação/ responsabilidade da CONTRATADA.
§ 20 -

O fiscal do contrato pode sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com o
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar totalmente o objeto deste Contrato a terceiros,
sob pena de rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Não será exigida a garantia para execução do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei n° 8.666/93, e alterações,
mediante o correspondente Termo Aditivo.
Parágrafo único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem no(s) serviço(s), até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
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valor inicial atualizado do CONTRATO, Salvo as stipress(es resultantes de acordo celebrado entre as
p.uhS, que poderão ultrapassar o limite indicado, na forma do Art. 65, § 1° da lei 8.666/93 e posteriores
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES PELAS !NFRACÓF.S CONTRATUAIS E
INADIMI'LÉNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
Em caso de inexecução do objeto do CONTRATO, erro na execução, execução imperfeita, mora na execução
ou inadimplência contratual, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e
criminal, às penalidades previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87e 88 da Lei n0 8.666/93 e alterações.
1° - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
idoneidade para licitar e contratar com o Município e multa, de acordo com a gravidade da infração:
a) Multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso do não cumprimento do objeto
contratado;
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 301(trigésimo) dia de atraso sobre o valor da parte
do serviço não executado;
c) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia
subsequente ao 300 (trigésimo).
§ 20 - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto executado com atraso,
ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 30 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 40 - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da
Lei n.° 8.666/93.
j0_

A rescisão deste contrato pode ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a
XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
§

§ 2° - A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
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3- Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste contrato é até 30 de dezembro de 2020, passível de prorrogação por igual(is) e
sucessivo(s) período(s), condicionado, de um lado, ao interesse das partes, manifestado com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias de seu término, e, de outro, à existência de dotação específica no(s)
orçamento(s).
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - TOLERÂNCIA
Caso unia das partes contratantes, em beneficio de outra, permitir, mesmo por omissão, a inobservância,
no todo ou em parte, de qualquer cláusula ou condição do Contrato, e/ou documentos que o integram, tal
fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e
condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas Foro da Cidade de Dom Macedo Costa, Estado da
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Dom Macedo Costa, 19 de JUNHO de 2020.

Muiicípio de Dom Macedo Costa
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CONTRATO N° 241Ã/2020 - TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TOLDO
E BANHEIRO QUÍMICO VISANDO ATENDE AS NECESSIDADES DO
FUNCIONÁRIOS QUAIS ESTÃO NO CONTROLE DAS PESSOAS QUE PASSAM
PELA ABORDAGEM DA BARREIRA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO
DE 20/06/2020 À 25/05/2020 EM TURNOS DE 24 HORAS, QUE ENTE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA E A EMPRESA BAHIA LOCAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 10.389.142/0001-02). PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
472-2020, correspondente a DISPENSA N° 179A-2020. O objeto deste Contrato consiste
locação de toldo e banheiro químico visando atende as necessidades dos funcionários
quais estão no controle das pessoas que passam pela abordagem da barreira sanitária do
município no período de 20/06/2020 à 25/05/2020 em turnos de 24 horas. VIGÊNCIA
DO CONTRATO: 19/06/2020 à 30/12/2020. VALOR: R$ 4.800,00; CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 500 - Secretaria Municipal de Saúde; 10.122.005.2.022 - GESTAO
DA VIGILÂNCIA EM SACIDE; 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa
Jurídica; 14-SUS. Dom Macedo Costa, 03-01-2020. Assinam: Egnaldo Piton Moura Contratante BAHIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Contratado.
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Esta edição encontra-se tio site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa publica:
• Extrato De Contrato N° 241a12020 - Contratada: Bahia Locações E
Serviços Ltda.
• Extrato De Dispensa De Licitação N° 179a12020- Processo
Administrativo: 472/2020 - Contratada: Bahia Locações E Serviços Ltda.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 241A/2020 - TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TOLDO
E BANHEIRO QUÍMICO VISANDO ATENDE AS NECESSIDADES DO
FUNCIONÁRIOS QUAIS ESTÃO NO CONTROLE DAS PESSOAS QUE PASSAM
PELA ABORDAGEM DA BARREIRA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO NO
PERÍODO DE 20/06/2020 À 25/05/2020 EM TURNOS DE 24 HORAS, QUE ENTE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA E A EMPRESA BAHIA
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 10.389.142/0001-02). PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 472-2020, correspondente a DISPENSA N° 179A-2020. O
objeto deste Contrato consiste locação de toldo e banheiro químico visando atende as
necessidades dos funcionários quais estão no controle das pessoas que passam peia
abordagem da barreira sanitária do município no período de 20/06/2020 à 25/05/2020
em turnos de 24 horas. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19/06/2020 à 30/12/2020.
VALOR: R$ 4.800,00; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 500 - Secretaria
Municipal de Saúde; 10.122.005.2.022 - GESTAO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE;
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica; 14-SUS. Dom Macedo Costa,
03-01-2020. Assinam: Egnaldo Piton Moura - Contratante BAHIA LOCAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA - Contratado.
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