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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 572/2020

D.M.C.

CONTRATO N° 250/2020

MODALIDADE - DISPENSA N° 197/2020
SETOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO - Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de
veículos automotores, com manutenção, seguro e quilometragem livre, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no apoio às ações de enfrentamento à
pandemia causada pelo coronavírus - COVID-19.

DATA -15 DE JULHO DE 2020

CONTRATADO(S)
EMPRESA
ESPLENDOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA (CNPJ: 07.178.198/0001-47)

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTÀ
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
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15/07/2020
SOLICITAÇÃO DE DESPESA
DATA
C.P.L.
ÓRGÃO/SETOR:
Secretaria Municipal de Saúde
Luana Ediara Moreira Píton
RESPONSÁVEL/CARGO:
Serviço
ASSUNTO:
Solicita de Vossa Excelência devida autorização para abertura de processo administrativo viài&-à
contratação do objeto adiante especificado.
OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores,
com manutenção, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde no apoio às ações de enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus COVID-19.
JUSTIFICATIVA:
Considerando o estado de pandemia causada pelo coronavírus e a execução das ações de prevenção, controle
e apoio necessário às medidas sanitárias adotadas pela OMS, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria
Estadual e Municipal de Saúde, e considerando ainda que o Município de Dom Macedo Costa não dispõe de
frota de veículos que possa atender a demanda para execução do Plano de Contingência, especificamente no
que tange a transporte de pessoal paras as barreiras sanitárias, transporte de materiais e insumos, transporte
dos profissionais de saúde, na sede e zona rural, faz-se necessária a locação de 2 (dois) veículos para o fim
pleiteado.
O valor estimado para a contratação é de R$ 19.200,00 e tem amparo na alínea b, Inciso 1 da Medida
Provisória n2 961, de 06 de maio de 2020, que eleva o valor da dispensa de licitação de R$ 17.600,00 para R$
50.000,00.
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
501 FUNDO MUNICIPAL DE
OBRAS
UNIDADE(S)
SERVIÇOS
ENGENHARIA

DE

SERVIÇOS
SERVI

ATIVIDADE(S)
X

R.? 19.200,00

ELEMENTO(S)

COMPRAS

SAÚDE
10.302.006.2.019 GESTAO DE
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02 - 15% e 14— SUS

FONTE(S)
Por ser relevante ao interesse público a contratação pretendida, informo ainda tudo que se segue indicado.
PERÍODO ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO
REGIME DE EXECUÇÃO
OCORRÊNCIA
INDICAR PERÍODO
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO(
ÚNICO
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (X
MENSAL
x
22/07 a 22/11/2020
FORMA DE PAGAMENTO
ANUAL
À VISTA
OUTRO
PARCELAS MENSAIS (X)
LOCAL DE ENTREGA
GARANTIA TÉCNICA NECESSÁRIA
NA SEDE DO FORNECEDOR( )
NÃO x)
NA SEDE DO ÓRGÃO SOLICITANTE (X)
SIM
ENDEREÇO: PRAÇA CONEGO JOSE LOURENÇO, S/N PER ODO.
CENTRO - DOM MACEDO COSTA
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: LUANA EDIARA
MOREIRA PITON

PLANILHA COM ESPECIFICAÇÃO (
OUTROS(X)
Dom Macedo Costa

)

COND1ÇÕES

ANEXOS
COTAÇÃO DE PREÇOS ( X) PROJETO BÁSICO (

- BA,

em 15/07/2020.

)
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Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
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Sexta-feira 24 de Abril de 2020 • Ano 'N° 2129
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

C.P.L.

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.
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DOM MACEDO COSTA

DECRETO MUNICIPAL N2 163, DE 27 DE MARÇO DE 2020.

C.P.L

04
D-.M.C.

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.
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 (ESPII), pela Organização Mundial da Saúde, em 30
de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus
(COVID-1 9);
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 na forma prevista pela Lei Municipal n°
350, de 29 de maio de 2009 e pela Lei Municipal n° 582, de 18 de setembro de
2018:
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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
viral (11 .5.1.11 .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
no 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-19);
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 rio inciso VII do art. 31da Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de
2020;

DECRETA:
Art. 10. 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 no 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 Executivo
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 - EPls, 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.

§ 21. A requisição vigerá enquanto perdurar os efeitos da situação de
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronav í ru s.
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§ 31. Implementada a requisição administrativa, a Secretaria da Saúde do
Município realizará inventário e avaliação de todos os bens, no prazo de 10
(dez) dias, prorrogáveis, contados da apropriação destes.

C.P.L
D.M.c.

§ 411. 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. 30 da Lei Federal
n° 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 decorrênci de limitação de atividades
econômicas orientadas pelas autoridades sanitáriana 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. 60. Com base no art. 41da 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 (LO 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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órgão: Atos do Poder Executivo

MEDIDA PROVISÓRIA N° 961, DE 6 DE MAIO DE 2020
Autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos
contratos, adequa os limites de dispensa de licitação e amplia o
uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo n° 6. de 20 de março de 2020.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da ConstituiçãQ
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1° Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos, de todos os
Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos:
- a dispensa de licitação de que tratam os incisos 1 e II do caputdo art. 24 da Lei n° 5,666, 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:
II - o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos pela Administração, desde que:
a) represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço: ou
b) propicie significativa economia de recursos: e
III - a aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei n°
12.462. de 4 de agosto de 2011, para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras,
alienações e locações.
5 10 Na hipótese de que trata o inciso II do caput. a Administração deverá:
1 - prever a antecipação de pagamento em edital ou em instrumento formal de adjudicação
direta: e
II - exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto.
§ 20 Sem prejuízo do disposto no 5 1. a Administração poderá prever cautelas aptas a reduzir o
risco de inadimplemento contratual, tais como:
- a comprovação da execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado, para a
antecipação do valor remanescente:
II - a prestação de garantia nas modalidades de que trata o art. 56 da Lei n° 8,666. de 1993 de
até trinta por cento do valor do objeto:
III - a emissão de titulo de crédito pelo contratado:
IV - o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por
representante da Administração: e
V - a exigência de certificação do produto ou do fornecedor.

30 É vedado o pagamento antecipado pela Administração na hipótese de prestação de
serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.
Art. 20 O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos atos realizados durante o estado de
calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020.
Parágrafo único. O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos contratos firmados no periodQ
de que trata o caput independentemente do seu prazo ou do prazo de suas prorrogações.
Art. 30 Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília. 6 de maio de 2020; 1990 da Independência e 1320 da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de
veículos automotores, com manutenção, seguro e quilometragem livre, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no apoio às ações de enfrentamento à
pandemia causada pelo coronavírus - COVID-19

DESCRIÇÃO: Veículo tipo PASSEIO, completo, motorização mínima de 1 .0, quilometragem
livre, movido à gasolina e/ou flex, com no máximo 10 anos de fabricação. Contendo as
seguintes especificações: ar condicionado, 04 portas, rádio multimídia, capacidade para 05
passageiros, incluindo despesas com seguro, manutenção e todos os acessórios de
segurança exigidos por lei.

EMPRESA
ESPLENDOR AGÊNCIA DE VIAGENS
TODOS JUNTOS SERVIÇOS
APOIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
ZENILDA DE ANDRADE DE JESUS SANTOS &CIA LTDA

VALOR DA COTAÇÃO
R$ 19.200,00
R$ 20.000,00
R$ 20.200,00
R$ 20.800,00

Verifica-se que o menor valor cotado foi ofertado pela empresa: ESPLENDOR
AGÊNCIA DE VIAGENS, CNPJ N° 07.178.198/0001-47, com valor unitário de R$
2.400,00, valor mensal de R$ 4.800,00 e valor total de R$ 19.200,00.

Dom Macedo Costa, em 15 de julho de 2020.

Moreira Piton
Luana E'
Secret. , a 'de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ n° 13.827.019/0001-58

CP.L

Praça Cônego José Lourenço, sin°, Centro

CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
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EMPRESA:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL:
OBJETO:

COTAÇAO
ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS CNPJ:
07.178.198/0001-47
LTDA
RUA CORONEL BANDEIRA DE MELO 167— SALA 01 SAJESUS-BAHIA
CARLOS JOSE ARAUJO ALBERNAZ
TEL.
(75)99907-7899
Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de
veículos automotores, com, manutenção, seguro e quilometragem livre, para
atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Dom
Macedo Costa.

-

Item

Descrição

Quantida
de
veículos

Unidade!
Medição

Quant.
Estimada

Valor
Unitário

Valor Total
Estimado

06

Veículo tipo PASSEIO, completo,
motorização mínima de 1.0,
quilometragem livre, movido á
gasolina e/ou fiex, com no máximo
10 anos de fabricação. Contendo
as seguintes especificações: ar
condicionado, 04 portas, rádio
multimídia, capacidade para 05
passageiros, incluindo despesas
com seguro, manutenção e todos
os acessórios de segurança
exigidos por lei.

02

Mês

4

4.800,00

19.200,00

VALOR TOTAL ESTIMADO

19.200,00

O orçamento solicitado deve
ser encaminhado ao Setor de
Licitações da Prefeitura de Dom
Macedo Costa, de forma
presencial ou pelo email:
prefeituradommacedocosta©g
mail.com
SAJESUS-BA
10/07/2020

PROPOMOS
O
FORNECIMENTO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS
AOS
PREÇOS
INDICADOS,
OBSERVANDO O
QUE ESTABELECE
A LEGISLAÇÃO EM
VIQOR.
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Cotação
Carlos Albernaz cesplendorviagenshotmaiI.com>
Para: PREFEITURA DOM MACEDO COSTA <prefeituradommacedocosta©gmail.com>

10 de julho de 2020 13:17

De: PREFEITURA DOM MACEDO COSTA cprefeituradommacedocostagmaiI.com>
Enviado: quinta-feira, 9 de julho de 2020 11:21
Para: ESPLENDORVIAGENS@hotmaiI.com <ESPLENDORVIAGENS@hotmaII.com>;
zenilda002@hotmail.com <zenilda002@hatmail.com>; sonturviagensgmail.com
cscnturviagensgmaiI.com>; apoioreginaldogmailcom <apcioreginaIdogmaiI.com>;
todosjuntosservicos@outlook.com <todosjuntosservicos@outIook.com>
Assunto: Cotação
[Texto das mensagens anteriores oculto]

u
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ o' 13.827.019/0001-58
C.P.L

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA- BA

EMPRESA:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL:
OBJETO:

-43

COTAÇAO
CNPJ:
22.838.99110001-19
TODOS JUNTOS SERVIÇOS
V TV CORONEL JOSÉ AUGUSTO, 02- CENTRO VARZEDO-BA
(75)988666714
NELSON DA SILVA
1 TEL. 1
Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de
veículos automotores, com manutenção, seguro e quilometragem livre, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no apoio às ações
de enfrentamento à pandemia causada pelo coronavirus COVID-19.
-

-

Quantida
Item

06

Descrição

de
veículos

Veículo tipo PASSEIO, completo,
motorização mínima de 1.0,
quilometragem livre, movido à
gasolina efou fiex, com no máximo
10 anos de fabricação. Contendo
as seguintes especificações. ar
condicionado, 04 portas, radio
multimídia, capacidade para 05
passageiros, incluindo despesas
rnn seguro, narp itanrn

os acessórios;
exigidos por lei.

/

07

Quant.
Estimada

Valor
Unitário

Valor Total
Estimado

Mês

4

2.500,00

20.000,00

todo-

segurança

O orçamento solicitado deve
ser encaminhado ao Setor de
Licitações da Prefeitura de Dom
Macedo Costa, de forma
presencial ou pelo email:
prefeituradommacedocosta(ãq
mail.com
10

02

Unidade/
Medição

/ 2020....

VALOR TOTAL ESTIMADO
20.000,00
CARIMBO CNPJ e VISTO

PROPOMOS
O
FORNECIMENTO
MATERIAIS
DOS
SERVIÇOS
OU
AOS
PREÇOS
tnos JUNTOS SERVIÇOa DE LOCAÇÕES
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E EVENTOS EIR41I
OBSERVANDO OI'TVCORONELJOSÉAUGUSTO.02.CENTRQ4
l__ EP 44565-000 - VERZEDO -BA.
QUE ESTABELECE
A LEGISLAÇÃO EM
VIGOR.
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PREFEITURA DOM MACEDO COSTA <prefeituradommacedocosta©gmail.com>
C.P.L.

cotação
todos juntos <todosjuntosservicos@outlook.com>
Para: PREFEITURA DOM MACEDO COSTA <prefeituradommacedocostagmaiI.com>

Enviado do Outlook
jul 10,.pdf
378K
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EMPRESA:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL:
OIBJETO:

Item

1

CrAÇAO
29 230 264/001-28
CP4PJ:
APOIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CAM 09, N°11, CDNJ HAb PRÔV!bENCIÁ
75.988860366
TEL.
REGINALDO RIBEIRO
Contratação de empresa áspicializada von: pratnr erviçO d q .Ç.1 0 dr
veículos automotores com manute.r'ç40 leQuro e quilurnutraqe.m tivri para
atender as necessilaQes 1a5 irver',as Secrolaras do Mucip'o cit Qrjn,
Macedo Costa

j

Descrição

4 Veículo tipc PASSEIO, compIet

- daníida Unidade!
Quant.
de
Medição Estimada
veículos -

motorização minima de 1 O
quilometragem livre. mowdo -a
gasolina e/ou fiex, com no máximo
ia anos de fabricação Contenuc
06 as seguintes especificaçoes ar
:ondicionad-o 04 portas, rào 3
nultimidia, capacidade para C5
Dassageiros, incluindo despesas
com seguro, manutenção e todos
os acessórios de segurança
ex!gidos2or lei

Mes

4

-r

Valor Total
Vaior
Unitário . Estimado

5 100 CO

20400.00

VALOR ?OTAL ESTIMACO 2040000
O o'çamento solicitado deve
ser encaminhado ao Setor de
Licitações da Prefeitura de Dom
Macedo Costa, de fornia
presencial ou pelo email
maiI.om

101C7/2020

PROPOMOS O
FORNECIMENTO
MATE -lA'S
DOS
OU SERVIÇOS
AOS PREÇOS
INDICADOS
• OBSERVANDO O
QUE ESTABE.ECE
A LEG!SLAÇAD EM
VIGOR

CARIMBO CNP €
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PREFEITURA DOM MACEDO COSTA cprefeituradommacedocostagmaiI.com>

Fwd: Cotacao DMC
Apoio Serviços e Comércios Ltda - EPP <apoioreginaldo©gmail.com>
Para: prefeituradommacedocosta@gmaiI.com
BOM DIA!
SEGUE COTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO.
ATENCIOSAMENTE,
REGINALDO RIBEIRO
Forwarded message
De: Apoio Serviços e Comércios Ltda - EPP capoioreginaIdogmaiI.com>
Date: seg., 13 de jul. de 2020 às 08:51
Subject: Cotacao DMC
To: Apoio Serviços e Comércios Ltda - EPP <apoioreginaIdogmaiI.com>
Scanned by *TapScanner*
http://bit.Iy/TAPSCAN

Livre de vírus. www.avast.com.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA
cp n° 13.827.019/0001-58
Praça Cónego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

COTAÇÃO
Zenilda de Andrade de Jesus Santos
cia Ltda- ME

EMPRESA:

&

CNPJ:

18.834.0250001-56

Zenilda de Andrade de Jesus Santos
TEL.
(75)99987-7464
Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de
veículos automotores, com manutenção, seguro e quilometragem livre, para
atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Dom
Macedo Costa.

RESPONSÁVEL:
OBJETO:

Item

Descrição

Quantida
de
veículos

Unidade!
Medição

Quant.
Estimada

06

Veículo tipo PASSEIO, completo,
motorização mínima de 1.0,
quilometragem livre, movido à
gasolina e/ou fiex, com no máximo
10 anos de fabricação. Contendo
as seguintes especificações: ar
condicionado, 04 portas, rádio
multimídia, capacidade para 05
passageiros, incluindo despesas
com seguro, manutenção e todos
os acessórios de segurança
exigidos por lei.

02

Mês

4

Valor
Unitário

5.200,00 20.800,00

VALOR TOTAL ESTIMADO
O orçamento solicitado deve
ser encaminhado ao Setor de
Licitações da Prefeitura de Dom
Macedo Costa, de forma
presencial ou pelo email:
prefeituradommacedocostaq
mail.com
/

/

J0020

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

Valor Total
Estimado

20.800,00

CARIMBO CNPJ e V STO

.561
18.834.02510001
ZENILDA DE ANDRADE DE JESUS

1

s

"

SANTOS & CIA LTDAME

Rua Cosme e Damião, no 1828
Andaá - Cep: 44.572-420

L. AtU-rcfn{t Ai kcr'un
.4
SantoAntdniodeiesus- BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n2 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nQ, Centro
CEP: 44560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/3648-2169
DOM MACEDO COSTA - 8A

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Constitui Objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa
especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores, com
manutenção, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde no apoio às ações de enfrentamento à
pandemia cauada pelo coronavírus - COVID-19, de acordo com as condições e
especificações constantes deste Termo.
1.2. O Art. 70 e o § 90 da Lei n° 8.666/931 preveem a necessidade de instruir os
processos de Contratação Direta com Projetos Básicos que subsidiem a
contratação, de modo que a Administração possa desta obter a maior eficiência e
vantagem. A infringência do disposto neste artigo implicará a nulidade dos atos ou
contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.
2. META FÍSICA
2.1. O Serviço de locação de veículos com e sem condutor será prestado por
quilometragem livre e continuamente, conforme condições previstas neste Termo
de Referência.
2.2. A estimativa diária e mensal de utilização dos serviços de locação de veículos
pela Secretaria Municipal de Saúde de Dom Macedo Costa é a seguinte:

Item

Descrição

01

Veículo tipo PASSEIO, completo, motorização
mínima de 1.0, quilometragem livre, movido à
gasolina e/ou flex, com no máximo 10 anos de
fabricação.
Contendo
as
seguintes
especificações: ar condicionado, 04 podas,
rádio multimídia, capacidade para 05
passageiros, incluindo despesas com seguro,
manutenção e todos os acessórios de
segurança exigidos por lei.

Quanti •
a
'jnluau
dade
Quant.
de
Estim
Me ça
veículo
ada
o

02

Mês

04

Art. 7°. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste
artigo e, em particular, à seguinte sequência: 1 - projeto básico; II - projeto executivo; 1I1 - execução das obras e
serviços. ()§ 90 o disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de
inexigibilidade de licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n2 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n2, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax:(75)3648-2127/3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

CAL.
DXC

2.4. Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo
Administrativo n° 572/2020.
3. JUSTIFICATIVAS
3.1. A contratação de empresa para Locação de Veículos sem Motoristas se dá
em virtude de não haver no Município frota própria suficiente para a execução
direta dos referidos serviços e atendimento as necessidades, considerando o
estado de pandemia causada pelo coronavírus e a execução das ações de
prevenção, controle e apoio necessário às medidas sanitárias adotadas pela OMS,
peio Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, e
considerando ainda que o Município de Dom Macedo Costa não dispõe de frota de
veículos que possa atender a demanda para execução do Plano de Contingência,
especificamente no que tange a transporte de pessoal paras as barreiras
sanitárias, transporte de materiais e insumos, transporte dos profissionais de
saúde, na sede e zona rural, faz-se necessária a locação de 2 (dois) veículos para
o fim pleiteado.
4. DO SERVIÇO
4.1. O veículo terá o preço do serviço fixado por valor mensal, sendo, seguro e
impostos, peças, pneus, lavagens, lubrificantes e mecânica geral, danos e/ou
sinistros por conta do Contratado.
4.1.1. O abastecimento dos veículos estarão a cargo da contratante.
4.2. Os pneus dos veículos deverão ser novos, devendo ser substituídos, sempre
que necessário, por pneus de qualidade equivalente, conforme orientação do
fabricante do veículo.
4.3. Os veículos deverão estar sempre limpos e higienizados, a disposição da
CONTRATANTE.
4.4. A manutenção preventiva e corretiva dos veículos é de inteira responsabilidade
da CONTRATADA.
4.5. Os veículos deverão manter as características e padrões de fábrica, não sendo
permitido qualquer letreiro, marca ou logotipo que o identifique a empresa, exceto
quando solicitado pela CONTRATANTE;

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n2 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nQ, Centro

.

ÁS

CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

C.P.L
D.M.C.

4.6. Os veículos disponibilizados para o serviço deverão possuir marca visual da
Prefeitura Municipal, com a referência "Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa
- Uso exclusivo em Serviço".
4.7. Caso o município realize algum serviço, considerado emergencial, que seja de
obrigação do proprietário do veículo, a Administração Municipal, poderá realizar a
retenção das despesas efetuadas, no momento da liquidação da despesa.
4.8. O Município se reserva no direito de efetuar a contratação em parte, no todo
ou de nenhum, dos veículos objeto deste edital.
4.9. Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este edital são meramente
estimativos, não acarretando á Administração qualquer obrigação quanto á sua
execução ou pagamento.
4.10. A empresa deverá indicar o preço unitário e total por item e subitem, e, ainda,
o global da proposta, conforme documentos exigidos neste instrumento
convocatório.
4.11. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas,
todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao
desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias á
realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a
ser concedidos.
4.14. A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteração.
4.15. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em
algarismo arábico e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este
último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos.
4.16. Aos veículos utilizados na execução dos serviços deverão aos seguintes prérequisitos:
4.16.2. PRÉ-REQUISITOS DO TRANSPORTE
O veículo deve possuir:
a) Cintos de segurança em boas condições e para todos os passageiros.
b) Seguro contra acidentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n2 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169

C.P.L

DOM MACEDO COSTA - BA

DJ4.C.

c) Para que o transporte de pessoas seja mais seguro, o ideal é que os veículos da
frota tenham, preferencialmente, até sete anos de uso.
4.17. Caso ocorra quebra do veículo, defeito mecânico, ou algum impedimento de
transporte dos pacientes, deverá à contratada, providenciar imediatamente, às
suas expensas, outro veículo, nas mesmas condições exigidas nesta licitação. A
licitante deverá possuir reserva técnica disponível para substituir veículos com
defeito ou impossibilitados de executar os serviços.

5 - REQUISITOS NECESSÁRIOS
1. Habilitação Jurídica:
a) Registro Comercial, n.o caso de Empresa Individual.
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedades por
Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; e
Registro Comercial, no caso de Empresa Individual.
c) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova da composição da Diretoria
em exercício, no caso de sociedades civis.
d) Decreto de Autorização em se tratando de Empresa ou Sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim'o
exigir.

2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a)Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n2 13.827019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n, Centro
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d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n°5.452, de 10 de maio de 1943;
e)Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
OProva de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
6 - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS:
6.1 Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como daquelas
decorrentes de lei, serão observadas na contratação derivada deste instrumento
convocatório as seguintes cláusulas:
a) Prestar os serviços dentro do horário determinado pelo CONTRATANTE;
b) Prestar os serviços de forma ininterrupta, a fim de que não haja solução de
continuidade na execução dos mesmos, sob pena de ressarcimento ao
CONTRATANTE pelas despesas realizadas junto a terceiros enquanto persistir a
anormalidade.
6.2. É vedada a cessão ou transferência total do contrato, bem como a fusão, cisão
ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
6.3. É possível a subcontratação parcial do objeto desde que devidamente
autorizada pela Contratada.
6.4 Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados por empregados da
contratada, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante
vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa contratada, sobre
os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização. A Prefeitura não se responsabiliza
por obrigações assumidas pela contratada com terceiros.
6.5. O contratante descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou
atrasos na execução dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço
vigente.
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6.6. As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao
recolhimento dos impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês
anterior à realização dos serviços.
6.7, Os serviços não poderão sofrer solução de continuidade durante todo o prazo
da sua vigência.
7 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS
7.1. Os veículos disponibilizados deverão ser substituídos quando por defeito de
qualquer ordem, por outro similar, na hipótese de a manutenção corretiva, que
correrá por conta da contratada (assistência técnica 24 horas, em oficina própria ou
credenciada), se perdurar por mais de 24 (vinte e quatro) horas.
7.2. A licitante deverá possuir reserva técnica disponível para substituir veículos
com defeito ou impossibilitados de executar os serviços.
8- DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado, mensalmente, até 300 (trigésimo) dia do mês
subsequente ao do serviço realizado, por meio de ordem bancária (depósito ou
transferência eletrônica) na conta corrente do licitante vencedor, mediante a
apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada
pelo Órgão de competente.
8.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA
deverá comprovar sua regularidade trabalhista e fiscal com a Fazenda Federal,
Estadual, Municipal e FGTS.
8.3. O Contratado deverá manter o pagamento dos condutores dos veículos
rigorosamente em dia.
8- DOS PRAZOS:
8.1. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da
data estabelecida na cotação.
8.2. O Contrato terá a vigência de 4 (quatro) meses contados da data da sua
assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do
Município, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o último. Os serviços serão prestados conforme programação da
Secretaria solicitante.
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8.3. Os serviços objeto desta contratação deverão ser executados por um período
estimado de 04 (quatro) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de
Serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, podendo ser
prorrogado a critério da Prefeitura, por iguais e sucessivos períodos, ser prorrogado
até o limite legalmente permitido.
8.4, A disponibilidade dos veículos será imediata a contratação e o Contratante
deverá ser iniciar os serviços no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a ordem
de execução de serviços que será emitida pela Prefeitura.
8.5. A vigência do Contrato corresponderá ao do respectivo crédito orçamentário,
podendo ser prorrogado por necessidade do CONTRATANTE, nos termos e limites
que permitem o art. 57, II da Lei 8.666/93.
9 - MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
9.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no
mercado local.
9.2. O Setor Responsável pela cotação de preço foi a Coordenação de Compras da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, que o fez através do servidor Dano
Souza Brito.

10

- SANÇÕES CONTRATUAIS

10.1. 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,
ás penalidades previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93 e
alterações.

10.2A 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;

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nQ 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n2, Centro
CEP: 44.560-000

C.P.L.

Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

O.M.C.

b)

Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 300 (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 3011 (trigésimo).

1.

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

objeto executado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato,
eventualmente existentes.
2.

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.

3.

Será efetuada a Retenção de pagamento enquanto perdurarem

quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse
período não incidirá atualização monetária.

4.

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para

tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.

5.

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão,

conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.

6.
a)

A rescisão deste contrato pode ser:
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n2 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n, Centro

C.P.L.

CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

7.

D.M.C.

A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

8.

Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados

nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.

Os débitos da Contratada para com o Contratante, decorrentes ou

não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na
forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão
unilateral do Contrato.

11

- CONDIÇÕES GERAIS

11.1. A Prefeitura Municipal e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio
econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d",
da Lei n. 8.666/93, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração
analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios
estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos
preços encontrados no mercado em geral.

11.2 A Prefeitura Municipal reserva para si o direito de não aceitar nem receber
qualquer serviço em desacordo com o previsto neste Projeto Básico, ou em
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto,
podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes
da Lei n. 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso Xl do artigo 24 da
mesma lei, sem prejuízo das sanções previstas.

11 .3Qualquer tolerância por parte da Prefeitura Municipal, no que tange ao
cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada não importará, em
hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão,
permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo o Município
exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n2 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

C.P.L

11.4A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza
empregatícia ou de responsabilidade entre a Prefeitura e os agentes, prepostos,
empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do
objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as
obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus
profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista,
previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

11.5A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer
encarregados, assume inteira responsabilidade por quais quer danos ou prejuízos
causados, de forma direta ou indireta, ao Município, seus servidores ou terceiros,
produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em
executá-lo, resguardando-se ao Município o direito de regresso na hipótese de ser
compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

11.6A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados,
informações ou documentos fornecidos pelo Município ou obtidos em razão da
execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos
mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

11.7A contratação será formalizada mediante emissão de nota de empenho de
despesa, nos termos do art. 62 da Lei n. 8.666/93.

11 .8Toda a comunicação com o prestador de serviços será feita institucionalmente
por meio de documentos devidamente protocolados no Protocolo da Prefeitura
Municipal ou por meio eletrônico.

Dom Macedo osta, 15 de julho de 2020.

Luan
Secr e

a Moreira Piton
a unicipal de Saúde

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

C.P.L.

AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS
CENTRO
SANTO ANTONIO DE JESUS BA
CNPJ: 13.825476/0001-03

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS
Certidão emitida em 13/07/2020 sobre número: 4042/2020.
Certifico que a empresa encontra-se inscrita neste município sobre inscrição 811600161 , em nome de (a):
Empresa: ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME
Fantasia: ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS
C.N.P.J/CPF: 07.178.198/0001-47
Endereço: RUA TENENTE CORONEL BANDEIRA DE MELO, n°: 167
Complemento: SALA 01
Bairro: CENTRO
Cep: 44571003
A Prefeitura do Município de Santo Antônio de Jesus, conforme disposto nos artigos 287, 288, 289, 290 e 291 da
Lei Complementar 28 de 31 de outubro de 2007 - Códigos Tributário Municipal (CTM), combinado com o
disposto no artigo 205 da Lei Federal N°5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional (CTN), CERTIFICA: 1.
Considerando o parcelamento em nome do sujdito passivo no Simples Nacional, a exigibilidade da cobrança se
encontra suspens, nos termos do artigo 151 do CTN. Conforme disposto nos artigos 205 e 206 do CTN, este
documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para
todas as suas filiais, refere-se, exclusivamente, à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria da
Fazenda do Município de Santo Antônio de Jesus. A presente Certidão não servirá de prova contra de
quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados
pela Secretaria da Fazenda do Município de Santo Antônio de Jesus, conforme prerrogativa legal prevista nos
Incisos dela IX, do Artigo 149 do CTN.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na SECRETARIA DA FAZENDA
DO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS Departamento de Administração Tributária, localizada na
Avenida Governador Roberto Santos, 110, 10. Andar - Centro - Santo Antônio de Jesus - BA.

OBS: As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os
débitos que venham a ser posteriormente apurados pela autoridade administrativa competente.
Qualquer rasura tornará nulo este documento.
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA, 13 de Julho de 2020
Validade da Certidão de Trinta dias a contar da data de sua emissão.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°2 e CONSOLII)AÇÁODA SOCIEDADE
ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME

D.M.C.

CNPJ o" 07.178.198/0001-47
CARLOS JOSE ARAU.JO ALBERNAZ nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
22/06/1972. CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF
n° 697.327.365-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0501403531, órgão expedidor
SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA A. 70, URBIS 11, SANTO ANTONIO
DE JESUS, BA, CEP 44.574-180, BRASIL.
MARCOS •1OSE AR.AUJO ALBERNAZ nacionalidade BRAS1LEIRA, nascido em
26106/1983, SOLTEIRO. EMPRESAREO. CIIT n° 010.381.895-27, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n° 0943973929, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado
no(a) RUA A. 70, URBIS 1.1, SANTO AN'IONIO DE JESUS, BA, CEP 44.574-180,
BRASIL. Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial ESPLENDOR
AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME, rcuistrada legalmente por contrato social
devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n°
29202758715, com sede Rua Jardim Bahia, 167, Térreo, Centro Santo Antônio de
Jesus, BA, CEP 44.571-001. devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídicn/MF sob o n° 07.178.198/0001-47, deliberam de pleno e comum acordo
ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei n°
10.406/ 2001 mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO
CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades nbseguiiW,
endereço sito à Rua Coronel Bandeira de Meio, 167, sala 1°, Centro, SantuJïltâkip
de Jesus, Ela, Cep 44.571-003.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
Locação de automóveis sem condutor;
Serviço de transportes de passageiros .. locação de automóveis com motorista;
i'ransportc. escolar municipal. intermunicipah
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
interiiunicipal, interestadual e internacional;
Organização de excursões em veiculos rodoviários próprios, intermunicipai,
interestadual e internacional;
Agencia de viagens;
Transpo te rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;
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CNPJ ,O 07.178.198/0001-47
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
Serviço de taxi..
CNAE FISCAL

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
4921-3/01 -transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
municipal
4929-9/04 - organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal,
interestadual e internacional
4929-9/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
intermunicipal, interestadual e internacional
4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
municipal
4924-8/00 - transporte escolar
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motoita 4923-0/01 - serviço de táxi
7911-2/00 - agências de viagens

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA TERCEIRA. MA.RY ETTY BRITO OLIVEIRA ALBERNAZ
admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 18/09/1982, casada em
COMUNHÃO PARCIAL DE I3ENS, EMPRESARIA, CPF no 824.923.605-04,
CARTEIRi\ DE IDENTIDADE n°0866755080, órgão expedidor SSP - BA, residente e
domiciliado no(a) RUA A, 70. URBIS II, SANTO ANTONIO DE JESUS, BA, CEP
44.574-180. BRASIL.

Retini-se da sociedade o sócio(a) MARCOS JOSE ARAUJO ALBERNAZ.

CONFERE COM OORlGlN AL
MNCEDO COM
PREmURNOM
1OZEANE BARREIO AS515

COORDENADORA RECURSOS HUMANOS
DE FEVEREtRO DE 20t7
pORTARIA 90053 DE 04
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME

D.M.C.

CNP.J a° 07.178.19810001-47

1)0 CAPITAL SOCIAL
CLÁUSULA QUARTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$
200.000,00 ( duzentos mil reais ), em moeda corrente nacional, representado por
200.000 (duzentos mil ) quotas de capital. no valor nominal de R$ 1,00 ( um real ) cada
urna, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em
decorrência do aumento do capital social por motivo de o capital social que é de
50.000,00 ( cinquenta mil reais ) neste ato passa a ser de 200.000,00 ( duzentos mil reais
) divido em 200.000 ( duzentas mil ) quotas de 1,00 ( um real ) cada, totalmente
integralizado, em moeda corrente do pais, cujo a distribuição entre os sócios fica
conforme
CARLOS JOSE ARAIJJ() ALIJERNAZ. com 198.000 (cento e noventa e oito mil)
quotas, perfazendo um total de RS 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais)
integralizado.
MARY ETTY liRli'O OLIVEIRA ALBERNAZ, com 2.000 (dois mil) quotas,
perfazendo um total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) integralizado.
--4

DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMEN1ta(o)
Sócio(a) CARLOS JOSE ARAUJO ALBERNAZ com os poderes e atrihuições.crepresentação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudieialmente, podendo
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
cotistas ou de terceiros. bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do(s) outro(s) sócio(s).
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA SEXTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão. peculato ou contra a economia popular,
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ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME
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contra o sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, flOS termos da Lei no
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA ESPLENDOR
AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME

CARLOS JOSE ARAU.JO ALBERNAZ nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
PF22/06/1972. CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPIn" 697.327.365.34, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0501403531, órgão expedidor
n°
SSP - DA. residente e domiciliado no(a) RUA A, 70, URBIS II, SANTO ANTONIO
DE JESUS, DA, CEP 44.574-180, BRASIL.
MARY ETTY BRITO OLIVEIRA ALBERNAZ admitido neste ato, nacionalidade
BRASILEIRA, nascida em 18/09/1982! casada em COMIJNHAO PARCIAL DE
BENS, EMPRESARIA. CPF no 824.923.605-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE
0866755080, órgüo expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA A. i
URBIS Ii. SANTO ANTONIO DE JESUS, BA, CEP 44.574-180. BRASIL.
-+
Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial ESPLENDOR AGEM11-A DE,
VIAGENS LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamentearquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia. sob NIRE ri0 29202758715, cci sede RUA CORONEL I3ANI)EHIA DE MEIO, 167, SALA 1°, CENTRO, SAN 'IO
ANTONIO DE .JESUS, BA, CEP 44571-003, devidamente inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica/ME sob o n° 07.178.198/000I-47, deliberam de pleno e comum
acordo ajustarem a presente Consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002,
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME E ENDEREÇO

CLÁUSULA 1' A sociedade gira sob o nome empresarial de ESPLENDOR
AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME tem sede e domicilio na : Rua Coronel
Bandeira de Meio, 167, sala 1°, centro, Santo Antônio de Jesus, lia, Cep: 44.571.003.
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ATIVIDADES
CLÁUSULA 2"

Á sociedade que tem as atividades de:

Locação de automóveis sem condutor;
Serviço de transportes de passageiros - locação de automóveis com motorista;
Transporte escolar municipal, interniunicipal;
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
intermunicipal, interestadual e internacional;
Organização de excursões cm veículos rodoviários próprios, intermunicipal,
interestadual e internacional:
Agencia de viagens;
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
Serviço de taxi..
INICIO DE ATIVIDADE
CLÁUSULA 3." A sociedade iniciou suas atividades em 18/01/2005 e seu prazo de
duração é por tempo indeterminado.
CAPITAL SOCIAL.
CLÁUSULA 4"— O capital social é de 200.000.00 ( duzentos mil reais), representados
por 200.000 ( duzentos mil cotas ) cotas de 1,00 ( hum real ) cada uma, totalmente
subscritas e integral izada em moeda corrente do país: cujo a distribuição entre os sócios
fica assim:
NOME
CÁRLÕS JOSE ARAUJO ALI3ERNAZ

QUOTAS

VALOR R$

198.000

198.000,00

2000

2.000,00

MAR? ET'fl' BRITO OLIVEIRA ALI3ERNAZ

0.000

TOTAL

200.000,00

CONFERE COMO ORIGINAL
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CNPJ n°07.178.198/0001-47

QUOTAS
CLÁUSULA 53
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a leiteiros sem o consentimento cio outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preçor direito de preièrência para a sua aquisição se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessão deles,, a alteração contratual pertinente.

RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
CLÁUSULA 43
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade caberá [SOLADAMENTE aÇ(o)
CLÁUSULA 73
Sócio(a) CARLOS JOSE ARAU.JO ALBERNAZ com os poderes e atribuições&
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente,:gotnd9
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sccdáe,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em afiVideics::
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer '!os 1
cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. se.ct
autorização do(s) outro(s) sócio(s).
PROLAI3ORE
Pelo exercício da administração da sociedade, o sócio
CLÁUSULA $3
administrador, terá direito a uma retirac i título de pro labore, cujo valor será
livremente convencionado entre si, isto é. de acordo com as possibilidades da sociedade
enda..
e que nunca exceda os limites da lcgislaào do imposto de rendaTERMINO DO EXERCICIO
TERMINODO
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
CLÁUSULA 93
administrador prestará c2ntas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CONFERE COMO ORIGINAL

1OZEM4E 13RK9 lMP
Req; 81700000169702
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME
CNRJ n°07.178.198/0001-47

DJ4.C.

FALECIMENTO
CLÁUSULA ID'

Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade

continuará suas atividades com os seus herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo
possivel ou iriexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data
da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
DESEMPEI)IMENTO
O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não
CLÁUSULA 11°
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falirnentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular.,.
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou propriedade.

FORMALIDADES LEGAIS
CLÁUSULA 12"

Fica desde já convencionada, a dispensa das íormlidid&cie

convocações, inclusive com a publicação em jornais, desde que os sócios comiaik.çm
ou se declararem cientes por escrito, do local, data, hora e ordem do dia, assim como,
das reuniões ordinárias ou não e assembleias se todos os sócios decidirem por escrito
sobre a respectiva matéria.
CONSELHO FISCAL
CLÁUSULA 13"

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.
ARI3I4ITAMENTO

CLÁUSULA 14'

Qualquer litígio entre os sócios será resolvido por arbitramento,

de acordo com as disposições da lei n° 9.307/96, cabendo a cada parte nomear um
arbitro, os quais se não chegarem a uni acordo, nomearão um terceiro, cada parte caberá
com o honorário do arbitro que indicar e o vencido pagará o honorário do terceiro
arbitro.

CONFERE COM o
°''

ORIGINAL

DOM MACEDO COM

1OZEANE BARRETO ASSIS
cOORDENAD0 DE RECURSOS HUMN0SQ1
FVEREkR0 flF
fl4
yüt<VM
Rcq: 81700000169702
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ALTÈRAÇÂO CONtRNI' UAL N°2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA.ME

CAL
-

CNPJ n` 07.178.19,810001-47

D.M.C.

DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLÁUSULA 15:' - O foto para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçõés
resultantes do.contrato social permanece SANTO ANTONIO DE JESUS BA.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
.
SANTO ANTONIO DE JESUS, 22 de fevereiro de 2017.

CARL' b$.JOSE ARAUJO ALBERNJAZ
CF: 697.327.365-34
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MARC, JO. E JRÃtJJ,QLAUBERNAZC-2
CPF: 010.381.895-27
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AR'? E4TY BRITO OLIVEIRA ÁLBERNAZ O
CPF: 824.923.605-04
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2017 SOB N': 97841386
17/514293-1 DE 02/03/2017

JUCEBprrjoio:

Einpresa:29.2 0275871 5
ESPLEND(* AGENCIA DE VIAGENS LIDA
4E

Req: Si 700000 69702

HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 14/0712020

14:29

SECRETARIA DA FAZENDA
tP.L

3T
D.$1.C.

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

Certidão N°: 20202018325
RAZÃO SOCIAL

ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

065.433.372

07.178.198/000147

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 14/07/2020, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:llwww.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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RclCerddaoNcgativ

C.P.L.

33
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

D.M.C.

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CNPJ: 07.178.19810001-47
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 1966Código 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 (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços chttp:/frfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:52:31 do dia 11/03/2020 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 07/09/2020.
Código de controle da certidão: AIF9.5B54.9DAO.D92B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

C.P.L

Voltar

Imprimir

CAIXA.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

07.178.198/0001-47
Inscrição:
S0ciahESPLENDOR
AGENCIA DE VIAGENS LTDA LTDA
Razão
R
CORONEL
BANDEIRA DE MELO 167 SALA 011 CENTRO / SANTO
Endereço:
ANTONIO DE JESUS / BA / 44571-003

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:02/07/2020 a 31/07/2020

Certificação Número: 2020070201550781334565

Informação obtida em 14/07/2020 14:27:39

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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"O
D.M.C.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.178.198J0001-47
Certidão n°: 16055182/2020
Expedição: 14/07/2020, às 14:26:36
Validade: 09/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 07.178.198/0001-47, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst - jus .hr

Cf

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

MATRIZ

ABERTURA

NOME EMPRESARIAL
ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASLA)
ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.29-9-02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros,
Internacional

-

sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
71.11-0-00 Locação de automóveis sem condutor
79.11-2-00 Agências de viagens
49.29-9-04 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intennunicipal, interestadual e internacional
49.23-0-02 Serviço de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista
49.23-0-01 Serviço de táxi
49.24-8-00 -Transporte escolar
49.21-3-01 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.29-9-01 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-01 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

-

-

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDJCA
206-2 Sociedade Empresária Limitada

-

R CORONEL BANDEIRA DEMELO

NÚMERO
167

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICíPIO

44.511-003

CENTRO

SANTO ANTONIO DE JESUS

LOGRADOURO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ESPLENDORVIAGENS@HOTMAIL.COM

COMPLEMENTO
SALA 1
UF
BA

TELEFONE

(75) 3631-2759/(75)

9907-7899

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

18101/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 14/07/2020 às 14:25:49 (data e hora de Brasília).
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PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTJ
CNPJ n0 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

PREFEITURA MUNICIPAL

DM1 MACEDO COSTA.
CONSTA JINDO 1104DA1IA

C.P.L.
AUTORIZAÇÃO

La

Conforme pleito aduzido pela Sra. LUANA EDIARA MOREIRA PITON, Secretária
Municipal de Saúde, venho, através do presente, autorizar a abertura de processo
administrativo para Contratação de empresa especializada para prestar serviços de
locação de veículos automotores, com manutenção, seguro e quilometragem livre,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no apoio às ações
de enfrentamento à pandemia causada pelo coronavirus - COVID-19, conforme SD
- Solicitação de Despesa.
Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros
votos de estima e consideração.

DOM MACEDO COSTA, 15 de julho de 2020.

Atenciosamente,

EGN
"TON MOURA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COST)
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

PREFEITURAMUNICPAI.

DOM MACEDO COSTA

DOM MACEDO COSTA - BA

AUTUAÇÃO

Ao quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte, na Sede da Prefeitura Municipal
de Dom Macedo Costa, autuei o Processo Administrativo n° 572/2020 que trata de
contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos
automotores, com manutenção, seguro e quilometragem livre, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no apoio às ações de
enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus - COVID-19.

DOM MACEDO COSTA, 15 de julho de 2020.

ERI

LEMOS
- Servidor Mat. 373736 -

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTJ
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

-

PREFE ITU RMuNICIPAL

DOM MACEDO COSTA - BA

C.P.L
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 572/2020

e:1e!1

DESPACHO

Do Prefeito Municipal
Para: Assessoria Contábil

Pelo presente, remeto tal processo a Assessoria Contábil da Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa para emitir Parecer favorável ou não a respeito de contratação
de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores,
com manutenção, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde no apoio ás ações de enfrentamento á pandemia
causada pelo coronavírus - COVID-19, formulado pela Secretaria Municipal de
Saúde, constante do Processo Administrativo n° 572/2020, conforme o que
determina o art. 38, Parágrafo único da Lei 8.666/93.
Dom Macedo Costa, 15 de julho de 2020.

EGNALbO PITON MOURA
Prefeito Municipal

-

DOM-MACEDO COSTA

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTi
CNPJ n0 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

NA

PREFEITURA MUNICIPAL
bOMMACEDOCOSTÃ
CONSTRUINDO CIDADANIA

DOM MACEDO COSTA - BA

C.RL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 572/2020

D.M.C.
Senhor Prefeito,

Em atenção a solicitação efetuada por V. Excelência sobre contratação de empresa
especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores, com
manutenção, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde no apoio às ações de enfrentamento à pandemia
causada pelo coronavírus - COVID-19, informamos a existência de previsão de
recursos e saldos orçamentários para assegurar o pagamento das despesas
decorrentes nas seguintes dotações:
ÓRGÃO: 501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.006.2.019 GESTAO DE MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
ELEMENTO: 3.3.9.0.3900 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
FONTE: O2-15%e14-SUS

Dom Macedo Costa, em 15 de julho de 2020.

Atenciosamente,

4.,

SANDIELLE ARAS 'VILAS BOAS
OperaciGfãí Co tábil 1

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTJ
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

PREFEITURA MUNICIPAL

DOM MACEDO. COSTA
COM rxuINOo CWAOANIA

DOM MACEDO COSTA - BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 57212020

DESPACHO

D.M.C.

Do Prefeito Municipal
Para: Assessoria Jurídica

Pelo presente, remeto tal processo a Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa para emitir Parecer favorável ou não a respeito da contratação
de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores,
com manutenção, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde no apoio às ações de enfrentamento à pandemia
causada pelo coronavírus - COVID-19, constante do Processo Administrativo n°
572/2020, conforme o que determina o art. 38, Parágrafo único da Lei 8.666/93.
Dom Macedo Costa, 15 de julho de 2020.

EGNALDCPITON MOURA
Prefeito Municipal

'e

•'

r
-'

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n0 13.827.01910001-58
Praça Cônego José Lourenço, sln°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (752648-212713648-2169
Dom Macedo Costa - BA

C.P.L.
/
D.M.C.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 572/2020
SOLICITANTE: Prefeito Municipal de Dom Macedo Costa
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Serviços. COVID-19

PARECER JURÍDICO
1. RELATÓRIO
O Perfeito Municipal de Dom Macedo de Costa solicita parecer jurídico sobre a regularidade do
Processo Adminitrativo em epigrafia, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestar serviços de locação de veículos automotores, com manutenção, seguro e quilometragem
livre, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no apoio às ações de
enfretamento à pandemia causada pelo Coronavírus - COVID -19, 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
coronavírus (COVID-19).
Entre as cotações obUdas em pesquisa de preços a de menor valor foi no montante de R$
19.200,00 (dezenove mil, duzentos reais), apresentada pela empresa ESPLENDOR AGENCIA DE
VIAGENS LTDA— CNPJ N°07.178.198/0001-47.
Consta dos autos ainda o Termo de Referência Simplificado e cotações obtidas junto a
fornecedores do ramo.
É 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.
Ao se falar em situações em que o poder público poderá contratar sem prévia licitação, se está na verdade falando de dispensa e de inexigibilidade de licitação. São os meios pelos quais a Lei n°. 8.666/93
autoriza a Administração a fugir do procedimento padrão.
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A Lei n°. 8.666/93 trata das situações de dispensa de licitação no art. 17 é 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 específicoo Município deseja realizar a contratação de empresa especializada para
prestar serviços de locação de veículos automotores, com manutenção, seguro e quilometragem
livre, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no apoio às ações de
enfretamento à pandemia causada pelo Coronavírus - COVID -19.
No caso, o Município poderá realizar a contratação direta, sob três fundamentos legais.
O primeiro, através da Licitação, podendo valer-se das modalidades de Convite, Tomada de
Preços ou Concorrência, conforme disposição doart. 23, II, alíneas "a", "b" ou "c" §4' da Lei n°8.666/93
ou pregão, conforme disposição do Art. 10 e seguintes da Lei n°10.520/02.
O segundo, com fulcro no inciso II, do art. 24 da Lei n°. 8.666/93, modificado pela Medida
Provisóa 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:

Lei n° 8.666/93
"Art. 24. É dispensável a licitação:
lI - para outros serviços e compras 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 de uma só vez;
Medida Provisória n° 961/2020
Art. ? Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos, de todos
os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos:
- a dispensa de licitação de que tratam os incisos 1 e II do caput do art. 24 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, até o limite de:
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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
ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ N° 07.178.198/0001-47, no valor igual a R$
19.200,00 (dezenove mil, duzentos reais) é se se reconhecer a possibilidade de contratação direta em
razão do valor, posto que este ainda está inserido na hipótese do inciso II, do art. 24 da Lei n°. 8.666/93,
modificado pela Medida Provisória n°961/2020 de 06 de maio de 2020, que estabelece a possibilidade de
contratação por dispensa de Licitação para valores de até R$ 50,000,00.
Da leitura atenta da norma em destaque, apura-se que, diferente do quanto estabelecido na Lei
n°13.979/20 e da MP n°961/2020, que dispõem sobre medidas específicas a serem adotadas pelo Poder
Público para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
COVID-19, a MP n° 961/2020, permitiu a adaptação de institutos já existentes e valores limites para
dispensa em razão do valor no ordenamento jurídico em face das peculiaridades que envolvem o Estado
de Calamidade declarado pelo Decreto Legislativo n°6, de 20 de Março de 2020.
Assim, inexistem dúvidas de que as inovações da Medida Provisória n° 961/2020 são de ordem
geral, ou seja, independem do objeto e do objetivo da contratação, não havendo, portahto, necessária
vinculação com as ações de enfrentamento da crise provocada pela COVID-19. Os seus efeitos, todavia,
sofrem limitação de ordem temporal, qual seja, a duração do estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, válido até 31 de dezembro de 2020, conforme
regra do seu art. 20 .
O terceiro fundamento pelo qual é possível a contratação pretendida é com espeque no art, 41da
Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece a possibilidade de contratação por
dispensa de Licitação. É que a contratação pretendida é de relevante interesse, sobretudo em face do
combate a pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020 e do reconhecimento
dessa situação no Município pelo Decreto Municipal n° 163, de 27 de março de 2020, veja-se:
Art. 41 É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta
Lei.
(Redação dada pela Medida Provisória n°926, de 2020)
§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se
apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do 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 'S 31do art. 8° da

»

t

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

CNPJ no 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

9. I'1. C

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 inidoneidade declarada ou com o direito de
participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar,
comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido;
(Incluído
pela Medida Provisória n°926, de 2020)
Diferentemente da 'hipótese do Art. 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93, que exige que sejam
apresentadas as justificativas exigidas no parágrafo único do art. 26 da mesma Lei, na hipótese de
dispensa prevista no art. 4° da Lei n° 13.979/2020, o legislador presumiu a ocorrência da emergência, a
necessidade de 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 ad. 41-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. 4°-E da Lei n° 13.979/200, verbis:
Art. 41-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços é insumos necessários ao
enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de têrnio de
(Incluído pela Medida
referência simplificado ou de projeto básico simplificado.
Provisória n° 926, de 2020)
§ 1 0 O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere
(Incluído pela Medida Provisória n°926, de 2020)
o caput conterá:
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
declaração do objeto;
(Incluído pela Medida Proviàória n°
II - fundamentação simplificada da contratação;
926, de 2020)
(Incluído pela Medida Provisória n°
III - descrição resumida da solução apresentada;
926, de 2020)
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
IV - requisitos da contratação;
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de
V critérios de medição e pagamento;
2020)
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
[Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
parâmetros:
(Incluído pela Medida Provisória n° 926,
a)Portal de Compras do Governo Federal;
de 2020)
(Incluído pela Medida Provisória n°
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
926, de 2020)
(Incluído pela Medida
c)'sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
Provisória n°926, de 2020)
(Incluído pela Medida Provisória
d)contratações similares de outros entes públicos; ou
n°926, de 2020)
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(Incluido pela Medida
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
Provisória n° 926, de 2020)
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
VII - adequação orçamentária.
2°
Excepcionalmente,
mediante
justificativa
da autoridade competente, será dispensada
§
a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.
(Incluído pela Medida
Provisória n° 926, de 2020)
§ 30 Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não
impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de
oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa
nos autos,
(Incluído pela Medida Provisória n°926 de 2020)
Sobre a matéria, leciona Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, 123 Edição, Dialética, pág. 287, que as hipóteses de dispensa de licitação
podem ser sistematizadas segundo o ângulo de manifestação de desequifibrio na relação custo/benefício,
do seguinte modo:
"a) custo econômico da licitação: quando o custo econômico da licitação for superior ao
benefício dela extraível (incs. 1 e II);
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 beneficio: quando ihexistir potencialidade de benefício em
decorrência da licitação (incs. V, VII, VIII, XI, XIV, XVII, XXIII, XXVI e )XVIII);
d) função extraeconómica da contratação: quando a contratação não for norteada 'pelo
cdtrio da vantagem económica, porque o Estado busca realizar outros fins (incs. VI, IX, X,
XIII, XV, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV eXX VII)."
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 2029 em 20
de março do ano corrente, bem como o estado de emergência municipal declarado através do Deôreto
Municipal n° 163; de 27 de março de 2020:
Deste modo, nos termos do art. 41da 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
teia, mediante processo de contratação direta da aquisição por dispensa junto à empresa ESPLENDOR
AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ N° 07.178.198/000147, com fulcro no art. 24, lI da Lei n°
8.666/93, com limite modificado temporariamente pela Medida Provisória n° 961/2020 ou com fulcro no
art. 4° 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 na Lei n° 8.666/93.
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Ademias, também é possível realizar-se a licitação por quaisquer das modalidades Pregão,
Convite, Tomada de Preços ou Concorrência, muito embora pela demora em sua operacionalização,
devem ser avaliada essa possibilidade.
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 juridica os
elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja
exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.

À consideração superior.
É o parecer.
Dom Macedo Costa, 15 de julho de 2020.
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DOM MACEDC:COSTA
CONSTRUINDO CIDADANIA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 572/2020

DESPACHO

Do Prefeito Municipal
Para: Diretoria de Licitação e Contratos

Após analisar a solicitação do que se refere ao Processo Administrativo n°
572/2020 e resposta positiva da Assessoria Jurídica e da Assessoria Contábil da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, autorizo ao Setor de Licitações e
Contratos a confeccionar o termo contratual da empresa supracitada, no que
determina as normas de Licitações e Contratos Administrativos Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

Dom Macedo Costa, 15 de julho de 2020.

EGNALDOPITON MOURA
Prefeito Municipal
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O.M.C.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA N° 19712020.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM MACEDO COSTA, ESTADO DA BAHIA, instituída nos termos da Portaria n°
040, de 17 de junho de 2020, vem justificar o caráter de DISPENSA de licitação,
para contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de
veículos automotores, com manutenção, seguro e quilometragem livre, para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no apoio ás ações de
enfrentamento á pandemia causada pelo coronavírus - COVID-19, entre o
MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA e a Empresa ESPLENDOR AGÊNCIA DE
VIAGENS LTDALTDA (CNPJ: 07.178.198/0001-47), em conformidade com o art.
24, inciso II, da Lei n° 8.666/93,

CONSIDERANDO, que a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, apesar de
preconizar ser o certame a regra geral, em seus artigos 24 e 25 prevê hipóteses em
que a realização de tal mister seria inconveniente e bastante dispendioso para a
Administração Municipal dispensando ou inexigindo a licitação,

CONSIDERANDO, que uma das hipóteses de dispensa de licitação e a que se
adequa ao presente caso, é a prevista no artigo 24, inciso II, da Lei n° 8666/93, que
assim dispõe, verbis:

"Art. 24 - É dispensável a licitação:

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

Este fundamento tem respaldo na combinação da alínea "b" do Inciso 1 do art.
MP 961/2020:
Art. 1° Ficam autorizados à administração pública de todos
os entes federativos, de todos os Poderes e órgãos
constitucionalmente autônomos:
1- a dispensa de licitação de que tratam os incisos 1 e II do
Caput do art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, até o
limite de:

)
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;

CONSIDERANDO que o valor apresentado enquadra-se perfeitamente na tipificação
legal prevista no inciso II, do ad . 24 da Lei n°. 8.666/93, regulamentado no
Município de Dom Macedo Costa, através de Decreto 094, de 18 de julho de 2018,
em RS 17.400,00.

CONSIDERANDO, ainda que o Governo Federal publicou em 06 de maio de 2020, a
Medida Provisória n° 961 que autoriza a administração pública de todos os entes
federados, de todos os Poderes e Órgãos constitucionalmente autônomos, a
contratação através de dispensa de licitação de serviços e compras até o valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto, estando caracterizada a situação que estabelece o art. 24, II. da Lei
n° 8.666/93, entendemos ser dispensada a licitação e, assim sendo, submetemos a
presente justificativa à Ratificação de Vossa Excelência para posterior Prestação do
Serviço, tudo nos termos do art. 26, do mesmo Diploma Legal já mencionado.
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PORTARIA W. 040, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Substitui membros da Comissão Permanente de Licitação, o
Pregoeiro e a Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Dom
Macedo Costa durante o exercício de 2020 e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, no uso de suas atribuições legais, em especial
do art. 60., XVI e art. Sida Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n° 12.349/2010, de
IS de dezembro de 2010 e do art. 3°,IV e §1° da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° - Substituir membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Dom Macedo
Costa, nomeada pela Portaria 001, de 03 de janeiro de 2020, ficando assim constituída:
- Membros Efetivos
a) Leonardo de Jesus Santos - Presidente e Pregoeiro
CPF n°036.576.865-09
b) Lucileide Rebouças Lemos Rangel
CPF n°017.344.645-00
CPF n°040.917.335-57
c) Marlete Silva Brito
II - Membros Suplentes
a) Jozeane Barreto Assis
b) Dano Souza Brito
c) Sirley Magalhaes Moreira Almeida

CPF n°031.832.875-li
CPF n°831.697.765-68
CPF n'017.344.645-00

§ 10

- A Presidência da Comissão será exercida pelo membro relacionado no inciso!, alínea "à" deste artigo.
§ 20 - O Presidente da Comissão, em suas ausências e impedimentos, será substituído pelo membro
relacionado no inciso 1, alínea "b" deste artigo.
Art. 2° - Compete a Comissão Permanente de Licitação receber, examinar e julgar todos os documentos e
procedimentos relativos às licitações em todas as modalidades previstas na Lei Federal n°. 8.666/93 e na Lei
Federal n'. 10.520/02, bem como os procedimentos administrativos de contratação direta por dispensa ou
inexigibilidade de licitação promovidos pela Prefeitura Municipal.
Ant. 3° - O Presidente da Comissão Permanente de Licitações nos procedimentos licitatórios regulados pela
Lei n°. 10.520/02 servirá como Pregoeiro e os demais membros da Comissão atenderão como Equipe de
Apoio.
Art. 40 - A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitações inicia-se em 1° de janeiro de 2019
e estender-se-á até 31 de dezembro de 2020.
Ant. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Dom Macedo Costa (BA), 17 de junho de 2020.

EGNALDO PÍTON MOURA
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VP3GPRZNCLJXXX+YUJJJJQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

D.M.C.

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTJ
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 COSTAS BA

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

DOM MACEDO COSTA
CONS CI VINDO CIDADANIA.

C.P.L.

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 2
8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a mencionada declaração de dispensa, para
contratação do objeto solicitado junto à ESPLENDOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA(CNPJ:

07.178.198/0001-47), com valor de R$ 19.200,00, a fim de que produzam os seus jurídicos e
legais efeitos.

Dom Macedo Costa - BA, em 15 de julho de 2020.

Publique-se na forma da lei.

Egnaldá Piton Moura
- Prefeito Municipal -

Terça-feira
21 de Julho de 2020
10-Ano -N°2220

Dom Macedo Costa

Diário Oficial do

MUNICIPIO
CRL
gq
D.M.C.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJn° 13827.01910001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro.
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

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° 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado
junto à ESPLENDOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA(CNPJ: 07.178.198/000147), com valor de R$ 19.200,00, a fim de que produzam os seus jurídicos e
legais efeitos.
Dom Macedo costa - BA, em 15 de julho de 2020.
Publique-se na forma da lei.

Egnaldo Piton Moura
- Prefeito Municipal -

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K000NJDxBsH/GzTH/HBE/Q
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL

DOM MACECICÕSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 572/2020

DESPACHO

Do Prefeito Municipal
Para: Diretoria de Licitação e Contratos

Após analisar a solicitação do que se refere ao Processo Administrativo n°
572/2020 e resposta positiva da Assessoria Jurídica e da Assessoria Contábil da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, autorizo ao Setor de Licitações e
Contratos a confeccionar o termo contratual da empresa supracitada, no que
determina as normas de Licitações e Contratos Administrativos Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

Dom Macedo Costa, 15 de julho de 2020.

EGNALDOI'ITON MOURA
Prefeito Municipal
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CONTRATO N° 256/2020 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM MACEDO COSTA E A
EMPRESA ESPLENDOR AGENCIA DE
VIAGENS LTDA, PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS.

O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, pessoa jurídica de direito interno, inscrita
no CNPJ sob o n° 13.827.019/0001-58, com sede administrativa na Praça Conego
Jose Lourenço Praça Conego Jose Lourenço, CEP, 44.560-000, Dom Macedo Costa
- BA, por seu Prefeito Municipal Egnaldo Píton Moura brasileiro, solteiro e agente
de saúde, portador da Cédula de Identidade n° 081.688.05-90 SSP/BA e CPF (MF)
n° 945.616.725-91, doravante denominado CONTRATANTE, e o FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o
n° 11.258.678/0001-95, com sede administrativa na Rua do Cruzeiro, CEP, 44.560000, Dom Macedo Costa - BA, pela Gestora do Fundo, Sr. Luana Ediara Moreira
Piton, brasileira, solteira e nutricionista, portadora da Cédula de Identidade n°
09.36743093 SSP/BA e CPF (MF) n° 033.284.465-08 CONTRATANTE e a Empresa
ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 07.178.198/0001-47, estabelecida na Rua
Coronel Bandeira de Meio, Centro Santo Antônio de Jesus representada pelo seu
Sócio, Senhor Carlos Jose Araújo Albernaz, brasileiro, casado, empresário,
portador da Cédula de Identidade n° 05.014.035-31 SSP/BA e CPF (MF) n°
697.327.365-34, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por
contrato social com base na Lei n° 8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato
de prestação de serviços, instruído no Processo Administrativo n° 572/2020,
mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada
para prestar serviços de locação de veículos automotores, com manutenção, seguro
e quilometragem livre, para atender as necessidades das diversas Secretarias do
Município de Dom Macedo Costa descrito no item relacionado na Tabela prevista na
Cláusula Segunda deste Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total estimado deste contrato é de R$ 19.200,00 (dezenove mil e
duzentos reais), conforme tabela a seguir:

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTi
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Item

Descrição

Veículo tipo PASSEIO,
completo, motorização
1.0,
mínima
de
quilometragem
livre,
movido à gasolina e/ou
flex, com no máximo 10
fabricação.
anos
de
Contendo as seguintes
ar
01 especificações:
condicionado, 04 portas,
multimídia,
rádio
capacidade
para
05
incluindo
passageiros,
despesas com seguro,
manutenção e todos os
acessórios de segurança
exigidos por lei.

Quant..
veículos

02

Unid./ Quant.
Mediçã Estima
o
da
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Valor
Valor Total
Unitário Estimado

2.400,00

19.200,00

VALOR TOTAL ESTIMADO

19.200,00

Mês

4

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta
das dotações vigentes, especificadas a seguir:
ÓRGÃO: 501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.006.2.019 GESTAO DE MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
ELEMENTO: 3.3.9.0.3900 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 02-15%e14—SUS
3.2. Para os exercícios futuros as despesas decorrentes desta contratação
correrão à conta dos recursos orçamentários destinados ao atendimento de
despesas de mesma natureza, extraindo-se a respectiva Nota de Empenho.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.1. O início da execução dos serviços deverá ocorrer imediatamente após a
assinatura do contrato.
4.2. O serviço será por demanda, mediante apresentação de formulário próprio,
emitido por uma das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal em papel

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTJ
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timbrado e assinado por responsável previamente identificado, encaminhado cL.
CONTRATADO no prazo de no mínimo 03 (três) dias úteis.
D.M.C.
4.3. Em caso de urgência justificada, poderá ser autorizado o abastecimento de
veículo mediante contato telefônico pelo responsável identificado pelo
CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO
5.1. O serviço deverá ser executado na forma prevista no Termo de Referência da
Licitação e de acordo com as necessidades e conveniências do Contratante:
5.1.1. O veículo terá o preço do serviço fixado por mês, conforme for o caso, sendo
motorista, seguro e impostos, peças, pneus, lavagens, lubrificantes e mecânica
geral, danos e/ou sinistros por conta do Contratado.
5.1.2. A manutenção dos veículos estarão a cargo da Contratada.
5.1.3. Os pneus dos veículos deverão ser novos, devendo ser substituídos, sempre
que necessário, por pneus de qualidade equivalente, conforme orientação do
fabricante do veículo.
5.1.4. Os veículos deverão estar sempre limpos e higienizados, a disposição da
CONTRATANTE.
5.1.5. A manutenção preventiva e corretiva dos veículos é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
5.1.6. Os veículos deverão manter as características e padrões de fábrica, não
sendo permitido qualquer letreiro, marca ou logotipo que o identifique a empresa,
exceto quando solicitado pela CONTRATANTE;
5.1.7. Os veículos disponibilizados para os serviços deverão possuir marca visual da
Prefeitura Municipal, com a referência "Prefeitura Municipal de [Nome do Município] Uso exclusivo em Serviço".
5.1.8. As propostas que não se enquadrarem nas especificações de preços acima,
apresentando valores superiores, serão consideradas superfaturadas, sendo de logo
desclassificadas.
5.1.9. Caso o município realize algum serviço, considerado emergencial, que seja de
obrigação do proprietário do veículo, a Administração Municipal, poderá realizar a
retenção das despesas efetuadas, no momento da liquidação da despesa.
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5.110. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais
trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas
necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos
que venham a ser concedidos.
5.1.11. Aos veículos utilizados na execução do objeto deste Edital deverão:
a) ser apresentados para vistoria na Supervisão de Transporte do Município de
[Nome do Município], no prazo de 72 (setenta e duas) horas após o recebimento da
Ordem de Serviço;
b) realizar inspeção eventual, para verificação dos equipamentos obrigatórios e de
segurança;
5.1.13. É vedada a cessão ou transferência total do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
5.1.14. É possível a subcontratação parcial do objeto desde que devidamente
autorizada pela Contratada.
5.1.15. Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados por empregados
da contratada, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta,
mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa
contratada, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.
5.1.16. O contratante descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas
ou atrasos na execução dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço
vigente.
5.1.17. As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao
recolhimento dos impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês
anterior à realização dos serviços.
5.1.18. Os serviços não poderão sofrer solução de continuidade durante todo o
prazo da sua vigência.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência deste contrato é de 04 (quatro) meses, no período de
22/07/2020 a 22/11/2020, para a execução dos serviços especificados na Cláusula
Primeira deste Contrato, contado da data da sua assinatura, excluídos o dia do
começo e incluído o do vencimento, podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura,
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por iguais e sucessivos períodos, ser prorrogado nos termos e limites que permttr, C.
o art. 57, II da Lei 8.666/93.
6.2. Os serviços objeto deste Contrato deverão ser executados conforme
Cronograma da Secretaria Solicitante.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DAS PARTES
7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato,
respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
7.2. O CONTRATADO deve:
a) Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da
licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 11do
art. 57 da Lei n°8.666, de 1993.
c) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento do objeto deste contrato
durante toda sua vigência, em conformidade com as disposições do Edital, inclusive
seus anexos e termos da proposta de preços, nos termos da legislação vigente, ou
quaisquer outros que vierem a substitui-los, alterá-los ou complementá-los.
d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à mesma,
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da
execução do fornecimento e da garantia.
e) Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) nos
quantitativos contratados, sempre nas mesmas condições estipuladas neste
Contrato.
f) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pela Contratante, referentes à execução do objeto e ao cumprimento
das demais obrigações assumidas neste instrumento;
g) Garantir reserva técnica disponível para substituir veículos com defeito ou
impossibilitados de executar os serviços.
h) Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados diretamente à
Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à alegação de ausência
de fiscalização da Contratante em seu acompanhamento.
i) Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou
extrajudiciais necessárias para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de sua
responsabilidade eventuais reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas que
possam surgir em decorrência do evento danoso;
j) Exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do contrato,
independentemente da fiscalização exercida pelo Contratante;
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k) Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitári8
taxas, impostos e quaisquer outros que venham incidir sobre o seu pessoal,
necessário à execução do objeto a ser fornecido.
1) Cumprir todas as normas técnicas aplicáveis para a boa execução dos serviços;
m)Cumprir as ordens de serviço emitidas pelo Contratante;
n) Responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas na prestação de serviços,
erviços;o) Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo/máquinas, como
aqueles relativos ao emplacamento e licenciamento dos veículos durante o período
de execução do serviço (com exceção das multas provenientes de infração às leis
de trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que tenham sido causadas
por dolo ou culpa da Contratante), devendo manter atualizada a respectiva
documentação (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos),
encaminhando o documento de porte obrigatório para o contratante dentro dos
prazos legalmente estabelecidos, quando da emissão ou durante a troca de
exercício.
p) Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, de acordo com as
recomendações do fabricante, incluindo os serviços de funilaria e lubrificação, bem
como a substituição de pneus e das peças desgastadas.
q) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização dos veículos,
como troca de óleo, fluídos e reparos mecânicos necessários à sua manutenção,
com exceção do abastecimento do combustível.
r) Manter os veículos assegurados contra roubo, furto, colisão e incêndio com
cobertura total dos carros durante todo o prazo de vigência contratual.
s) Manter durante a execução dos contratos, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como apresentar a cada fatura, comprovação de regularidade fiscal.
(Art. 55, Inciso XIII da Lei n,° 8.666/93).
t) observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio,
recomendadas por Lei.
u) cumprir outras exigências constantes do edital do Pregão Eletrônico n°. ***12017
ao qual está vinculado.
7.3. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorização do contratante;
b) a subcontratação total para a execução do objeto deste contrato.
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE,
durante a vigência deste contrato.
7.4. O CONTRATANTE deve:
a) Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus
aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e
eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura;
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C.
c) Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamenM*
designado, podendo, para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais
e auditar os relatórios de prestação do serviço elaborados pela Contratada;
d) Proporcionar à Contratada o acesso às informações e documentos necessários
ao desenvolvimento dos serviços, bem como aos locais onde os serviços serão
executados;
e) Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato,
assinalando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as
sanções legais e contratuais previstas;
f) Indicar o local onde os veículos serão entregues para atendimento da demanda e
recolhidos.
g) Efetuar os pagamentos devidos de forma tempestiva, de acordo com o
estabelecido em contrato.
h) Rejeitar, no todo ou em parte, os veículos disponibilizados para o serviço, caso os
mesmos afastem-se das especificações do Edital e seus Anexos e da Proposta da
contratada.
i) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em
especial quanto à aplicação de penalidades pelo descumprimento total ou parcial do
contrato.
j) Observar as obrigações relativas ao CONTRATANTE, previstas no Anexo 1 Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n°. 01012017.
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO
8.1. O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei
8.666/1993.
- em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material
com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação.
8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou
documento fiscal válido correspondente ao serviço prestado.
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8.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimenfM
executado em desacordo com o contrato.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada por servidor ou por representante do CONTRATANTE, devidamente
designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
9.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto,
aceito pela Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for
necessário.
9.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse
fim.
9.4. A fiscalização dos serviços de que trata este ato licitatório será exercida pelo
Executor do Contrato, designado pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
10.1. O Pagamento será efetuado mensalmente, até 30° (trigésimo) dia do mês
subsequente ao do serviço realizado, por meio de ordem bancária (depósito ou
transferência eletrônica) na conta corrente do licitante vencedor, mediante a
apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada
pelo Órgão de Competente.
10.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir
de sua regularização por parte da CONTRATADA.
10.3. A CONTRATADA deve apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura relativa à
execução de serviço do mês anterior, em 02 (duas) vias, emitidas e entregues na
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, para fins de liquidação e
pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações:
a) Regularidade junto ao INSS-CND,
NSS-CND;b) Regularidade junto ao FGTS-CRF;
b)
10.4. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o
resultado da operação final apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão
ser eliminadas as casas decimais a partir da terceira, considerando para valores em
centavos, apenas as duas primeiras casas decimais.
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10.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação dMC
despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada pela Fiscalização e o
pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
10.6. O Contratante não fica obrigado a tomar os produtos/serviços na totalidade do
valor e das quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de
acordo com o serviço efetivamente prestado.
10.7. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E DA
ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
11.1. O preço unitário considerado para o fornecimento/execução dos serviços será
o preço ofertado na proposta vencedora.
11.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas,
fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto
deste contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas
decorrentes.
11.3. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do
contrato, os preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação
da proposta, tendo como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) do IBGE.
11,3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante
vencedora deverá apresentar sua solicitação por escrito, contendo os
demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa.
11.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar
recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que
comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada
pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou
excessIvo.
11.5. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso
de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu
efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
11.6. 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
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ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura doseguinte 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.
= Índice de compensação financeira = 000016438, assim apurado:

L

365

i_ 6/100

1 = 0,00016438

365

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
12.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.°
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das
devidas justificativas.
12.2. O CONTRATADO ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
13
Constituem motivo para rescisão do contrato:
13.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
13.2 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;
14.1. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
13.3 O atraso injustificado no inicio do serviço;
13.4 A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
13.5 A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas neste edital e no contrato
13.6 A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da
Administração, e autorização expressa no Edital ou contrato;
O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
14.2. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §
10 do art. 67 da Lei n° 8.666/93;
14.3. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

1__
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14.4. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
D.M.C.
14.5. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execução do contrato;
14.6. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que
está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;
14.7. A supressão, por parte da Administração, das serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 11do art. 65 da
Lei n° 8,666/93;
14.8. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
14.9. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes do serviço, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação;
14.10.A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para
execução do serviço, nos prazos contratuais;
14.11.A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
14.12. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
14.13.A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES
15.1, O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às
seguintes penalidades:
15.1.1.
Advertência por escrito;
15.1.2.
Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso,
até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do
contrato;
15.1.3.
Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
15.1.4.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
15.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
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ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicouMC
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
15.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades:
15.2.1.
Advertência por escrito;
Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o
15.2.2.
valor do contrato por ocorrência, até o limite de 30%;
15.2.3.
Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20%sobre o
valor do contrato,
ontrato;15.2.4.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
15.2.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
15.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e,
será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até
05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à
multa prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
154. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que:
Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios
15.4.1.
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
15.4.2.
licitação;
15.5. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
15.6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que
seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos que lhes são inerentes.
15.7. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administração.
15.8. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal.
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159. As demais sanções são de competência exclusiva do Secretário MunicipaídeD.M.
Planejamento e Finanças.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
VINCULA ÇÃO DO CONTRATO

- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA

16. O presente contrato fundamenta-se na Lei O 8.666/1993 e vincula-se à
Dispensa n° 197/2020, constante do Processo Administrativo n° 572/2020, bem
como à proposta do CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17. 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 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 da parte, CONTRATANTE e
CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.
Dom Macedo Costa - BA, em 21 de julho de 2020.

MUNICIPIO bÊ DOM MACEDO COSTA
Eganldo Píton Moura
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICtPAL DE SAÚDE
Luana,Ediara Moreira Píton
Gestora do Fundo
1.1

ESPLENDOR AG1CtA VIAGENS LTDA - ME
Representante legal: Carlos Jose Araújo Albernaz
CI: 0501403531- SSP/BA CPF: 697.327.365-34
Instrumento de outorga de poderes: contrato social
TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF: )(-.3
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Gi - çc

1 )irio Oficial do

MUNICÍPIO

Dom Macedo Costa

Terça-feira
21 de Julho de 2020
11-Ano -N°2220

D.M.C.
PREFEITURA MUNICIPAL. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ ti° 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro.
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
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EXTRATO
CONTRATO N° 250/2020 - TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS, GERENCIAMENTO, TREINAMENTO
E CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DOS PROCEDIMENTOS PARA
ATENDIMENTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA SIGA DO TCM/BA, DENTRE OUTROS CORRELATOS. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 545/2020, correspondente a DISPENSA N° 185/2020.
VALOR: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). DOTAÇÃO
ORCAMENTARIA: 301 - Unidade de Gestão de Administração e
Gestão da Secretaria Municipal de Administração,
Planejamento2007
Finanças e Planej ame nto3.3.9.0.3900 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa
Jurídica 00 - Recursos Próprios. VIGÊNCIA: 01/07/2020 à 31/12/2020. Dom
Macedo Costa, 01 de julho de 2020. ASSINAM: Egnaldo Píton Moura
/MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA - Contratante e Rodrigo Sande Vieira.
/PROJETTA SERVIÇOS EM ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO
EMPRESARIAL - Contratada.

CONTRATO N° 256/2020 - CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE E A EMPRESA ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA,
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 572/2020, correspondente a DISPENSA
N° 197/2020. VALOR: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).
DOTAÇÃO ORCAMENTARIA: ORGÃO: 501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.006.2.019 GESTAO DE MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE ELEMENTO: 3.3.9.0.3900 - OUTROS SERV. TERCEIROS
- PESSOA JURÍDICA FONTES: 02 - 15% e 14 - SUS. VIGÊNCIA:
22/07/2020 à 22/11/2020. Dom Macedo Costa, 21 de julho de 2020. ASSINAM:
Egnaldo Piton Moura / MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA - Contratante,
Luana Ediara Moreira Piton - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Contratante e
Carlos Jose Araújo Albernaz / ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME - Contratada.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KQOQNJDXBSH/GZTH/HBE/Q
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

