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EXTRATO DE CONTRATO

ÇQNTFL^TQ N° 166/2020
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS UFS
E CENTRO DE REFERÊNCIA AO CQMRATF nn rnv/in"?
LÍDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LIDA
12.424.049/0001-50
07 DE JULHO DE 2020

07/07/2020 a 31/10/2020 OU COM O FORNECIMENTO TOTAL DOS
PRODUTOS, OU O QUE OCORRER PRIMEIRO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DISPENSA DE LICITAÇÃO N9 086/2020
ART 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 e art. 4° da Lei Federal N® 13.979 de 06
de fevereiro de 2020

VALOR GLOBAL: R$ 14.048,00 (Quatorze mii quarenta e oito reais)
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CONTRATO NS166/2020
dispensa de licitação N2 086/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 168/2020

aquisição de Álcool e
profissionais NOSUFS E CENTRO DE REFERÊNCIA AO COMBATE

DO C0VID.19 QUE ENTRE Si CELEBRAM M
UM LADO O MUNICÍPIO DE UBAITABA E DO

DE MEDICAMENTOS E^MAT. HOSPITALArIto^^
Rafael Oliveira, nS 01, Centra UbatobaTabi^ «9 4^541 OOo'a'2^°°Í'®^' na Rua
representado por sua Prefeita Municipal a Srt, SUELI CARNEmo da
portadora do CPF MF n» 215.788.695-87, R6 nS 01.659.478-96-SSP/BA r ,t '
Castro, 56, Centro- Ubaitaba-BA, CEP 45 545-000 e dn ™ t 1 j ' R"® Cícero Ribeiro de
MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR iTna ■ ■? ® empresa LÍDER cbMBRCIO DERua sete de Setembro, n^^T^^o cInv;,;^ CEP is -
Glimara Cabral Fernandes brasileira soli-Pira ' 46.875 000, representada neste ato pela SraRG ne 47926015SP-BA,, d;Í;::Sent Porta'dtra d^
art. 4 da Lei Federal Ns 13.979 de 06 de fevereiro de imn o 't ° ""'rato sob a regência doalterações e mediante as seguintes cilsuÍre condfçõL ^ P°''PtlPres
CLÁUSULA PRIMEIRA - DQ QBJETQ

ÇUUSUU SEfíi INDA - PRFSSIIPOSTO lURÍDlCp AnMnu.cro

A presente contratação decorre da DISPENSA DE LICITAÇÃO N«> os^/^n^n = i
instrumento, independentemente de transcrição. 3/2020, a qual constitui peça Integrante deste
ÇLÁy,SULA TERCEIRA - Dn PPPrn g fqrma hp

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 14 048 00 (Ou^fnrr •,
conforme itens, quantitativo e valor unitário abaixo: -048,00 (Quatorze mil quarenta e oito reais).

OBEJETO
VALOR UNÍTQUANT VALOR TOTALLuva de procedimento M

R$ 53,40 R$ 5.340,00Luva de procedimento G
Á R$ 53,40 R$ 5.340,00lcool etílico 70%

R$8,42 R$ 3.368,00

devidamente assinadas por pre^osto Autorizações de Fornecimentoentregues. Não será aceRa a m'- ^^b "ttrancár^^^^^^^ ""terlncia dos quantitativos efetivamenS
Faturas. bancanos para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou

ua Rafael Oliveira,01 "Centro-OT:45.545-000-CNPJ:016137309/0001-68 ' ^ jro
Ubaitaba-BA.
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tramitecsrrf "V"" P®'° município na aceitaç5o dos produtos, no todo/ou em parte atramitaçao da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias á sua carrerL
passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada '

inscricL'°nr™piTnrl!'"?H®''"^'®'' obrigatoriamente com o número deinscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços bem como da Nota
de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

e trfbaiWste"''"'^''^ apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as cértidaes de regularidade fiscal

cláusula quarta - do fornecimento e recebimento dos produto»;

I - Os produtos serão solicitados conforme as necessidades do órgão e deverão ser entreeues no lorai a cpr

?e''caSi'citeX'''''"^^° 24h (vinte e quatro) a contardo recebimento

Ia «rpamTJÍ^ciÕ ''1 "f' '^"o de forma provisória no p/azo de 01 (um)para avaliaçao. Caso os produtos sejam rejeitados, fica o proponente obrigado a efetuar a tmra dnc

®  relativas, sem ônus para a Administração noprazo de 02 (dois) dias úteis a partir da notificação; "línnistraçao, no

§ 1= Todos os produtos entregues deverão estar rigorosamente de acordo com o que foi solicitado;
§22 Em caso de devolução dos produtos, por estar ou estarem em desacordo com as especificações todas as
despesas serão atribuídas ao fornecedor; <^5» especmcaçoes, todas as
§ 3' A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações com as carartPrÍQtirnc
apresentadas pelos produtos, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição pelo
material adequado sera considerado como recusa da entrega.
§ 49 A empresa deverá garantir a qualidade dos produtos e responsabilizar-se por danos que porventura seiam
causados pelo fornecimento de produtos de má qualidade. Porventura sejam
§ 59 A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do municíoio
encarregada de acompanhar a entrega dos produtos prestando esclarecimento solicitados, atendendo as

um e3elarda pít;.'™'""'® «ompanhado por
/

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CQIMTRATAnA

Constituem obrigações da contratada:
a) Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta do termo

de Dispensa de Licitação; o uu teimo
b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades-
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade de

carater urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos produtos;
e) Manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação durante todo o período de execução do

^wll tio vO«

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTF

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ; 016137309/0001
Ubaitaba - BA. ot" .aeTeMBRo,
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Constituem obrigações do contratante;

a) Efetuar o pagamento na forma estabelecida no contrato. ^
b) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa realizar o fornecimento de acordo com

as determinações do Contrato;

c) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

d) Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos materiais por servidor especialmente
designado.

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais descumprimentos das obrigações
contratuais, fixando prazo para a sua correção;

f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriament-e com
as especificações constantes da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

g) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

0 prazo de vigência do contrato será da data da sua assinatura até 31 de outubro de 2020 ou com o

fornecimento total dos produtos, ou o que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO ^

Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que
a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de total

responsabilidade na execução do contrato.

§19 À FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer produtos que não satisfaçam os padrões
especificados ou os critérios de qualidade requeridos, bem como de exigir sua pronta e imediata substituição
por outros que os atendam, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização.

§ 29 Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Piscai
ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou
redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação aos serviços contratados.
Inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, .irregularidade ou
desconformidade observada na execução do Contrato.

§ 39 A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em correspônsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

CLÁUSULA NONA - DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, com base no Art. 65, II, da Lei
8.666/93, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços, que
seja imprevisível ou previsível, porém com conseqüências incalculáveis, que onere ou desonere

excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.
§ 12 A contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para a revisão do

contrato, comprovando a ocorrência de aumento de preços, obedecendo o que se segue:

1 - a comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de

aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do
momento do pedido de revisão do contrato;

Rua Rafael Oliveira. 01 Centro ? CEP: 45.545-000 • CNPJ: 0161

Ubaitaba - BA.
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ÍMaitaba
CÍDADE DAS CANOAS

II - junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre" a daiT "
da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando o quanto o
aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.
III - A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do contrato.

§ 2» Independentemente de solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a
redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na
proposta.

§ 32 As alterações decorrentes da revisão do contrato serão publicadas na Imprensa Oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para fazer face as despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO 0[N|PADE
ÒRêÁfiiílNTARIA

PROJETÒ/ATIVIDAPE ELEMENTO

ídÊSRÊSA !
FONTitpiUi

03.07.60/FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE

ri Ai ici 11 A nériH/iA nm

03.07.60/FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE
2120/COMBATE AO COVID-19 339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

14

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos. Incidentes sobre o
fornecimento dos produtos, objeto do presente Contrato.

CLÁUSUU DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANCÕFS

Em caso de inexecução pardal ou total das condições fixadas, erros ou atraso na execução do contrato e
quaisquer outras Irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, Isolada ou cumulativamente,
garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia em caso de atraso e/ou suspensão do fornecimento dos
produtos, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor do Contrato, quando não comprovar
motivo de força maior ou caso fortulto Impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo
estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do II2 dia, será considerado
descumprimento total da obrigação assumida.

c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento total
das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela Administração.

d) Suspensão temporária de participação em licitação e Impedimento de contratar com o município, por
prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que causem prejuízo à
Administração;

e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de Inidoneidade) pelo período de até
5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRTADA falhar ou fraudar a execução do
contrato, comportar- se de modo Inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato Ilícito.

§ 1- As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
§ 22 As sanções previstas nas alíneas "a" e "f poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções
previstas nas alíneas "b", e "c"

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA. 6
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II - junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data
da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando o quanto o aumento
de preços ocorrido repercute no valor total pactuado. y
III - A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do contrato.

§ 2fi Independentemente de solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a
redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na
proposta.

§ 32 As alterações decorrentes da revisão do contrato serão publicadas na Imprensa Oficial.

CIÃUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para fazer face as despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias;

ÓRGÃO UNIDADE

ORÇAMENTARIA

PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO

DESPESA

fONTERECÜRSO

03.07.6O/FUNOO

MUNICIPAL DE SAÚDE
03.07.60/FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE
212O/COMBATE AO COVlD-19 339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

4

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre o
fornecimento dos produtos, objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na execução do contrato e
quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente,
garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia em caso de atraso e/ou suspensão do fornecimento dos
produtos, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor do Contrato, quando não comprovar
motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo
estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do II2 dia, será considerado
descumprimento total da obrigação assumida.

j

c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento total
das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela Administração.

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município, por prazo
não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que causem prejuízo à
Administração;

e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período de até
5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRTADA falhar ou fraudar a execução do
contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.

§ 12 As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
§ 22 As sanções previstas nas alíneas "a" e "f" poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções previstas
nas alíneas "b", e "c"

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 0161

Ubaitaba - BA.
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§ 4B As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÂRIA ou
recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos
termos do artigo 86 da Lei ns 8.666/93. ^
§ 59 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as
justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a
critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
da data em que a ADJUDICATÂRIA tomar ciência.
§ 69 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

I - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n9 8.666/1993.

ií - O contrato poderá ser rescindido, conforme os casos enumerados nos incisos i a XVill do art. 78 da

Lei Federal ns 8.666/93.

ill - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do procedimento,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

IV - A rescisão do contrato poderá ser:

a) determinada por ato uniiateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos incisos I a XII

e XVII do artigo 78 da Lei n.s 8.666/93, mediante notificação através de ofício entregue diretamente
ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas rTeste contrato;
b) amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao contrato, desde
que haja conveniência para a Contratante e
c) judicial, nos termos da legislação.

V - A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.
VI - De conformidade com o § 29 do artigo 79, da Lei ns 8.666/93, quando a rescisão ocorrer com base
nos incisos Xli a XVil do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

VII - A rescisão poderá acarretar na retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos

prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA SUCESSÃO

O presente instrumento obriga as partes CONTRATANTES e aos seus sucessores, que na falta delas assumem a
responsabilidade pelo seu integral cumprimento. ^

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente CONTRATO reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei 13.979/20 e supletivamente às normas do

Direito Civil pátrio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

Conforme disposto na Lei Federal n9 8.666, de 21 de junho de 1993 com ás alterações introduzidas pela Lei
Federal n9 8.883, de 08 de junho de 1994, o presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial
do Município de Ubaitaba na forma de extrato, como condição de sua eficácia.

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 0161373a9/0D©-Mã'000; ^
•Jt :r MctiiCftMENTOS

Ubaitaba - BA. '"
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, as partes elegem o foro da Cidade de Ubaitaba,
para dirimir as questões oriundas do presente Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haver entre si, ajustado e contratado, foi iavrado o presente instrumento
contratual em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas
partes contratantes.

Ubaitaba-BA, 07 de julho de 2020.

SUELI CARNEIRO DA SILVA CpVALHO
Prefeita MunicipalJ

(Contratante)

líder eÔMERCIO/DEIVIEDICAJyiEl^^ HOSPITALAR LTDA
lara Cabral Fernjandes

(Contratada)/

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68

Ubaitaba - BA. ,
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Processo Administrativo n** 168/2020

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS
UFS E CENTRO DE REFERÊNCIA AO COMBATE DO COVID-19

JUSTIFICATIVA: Em vista da declaração de pandemia do novo coronavírus (covid-19),
e da comprovação efetiva que o álcool com concentração de 70% é uma das melhores
formas de higienizar e evitar a contaminação, principalmente em locais de alta
circulação, como as USF, Centro de Referência Municipal para o Coronavírus. Além
disso é muito importante investir em EPI s, como, por exemplo o uso de luvas, que tem
como finalidade de proteger as mãos dos profissionais da área de saúde do contato com
o sangue ou fluidos corporais que podem levar a contaminação. As luvas protegem
também os pacientes, e reduzem o risco de transmissão de micro-organismo entre os
pacientes e os profissionais da saúde. Em vista da a secretaria municipal de saúde vê a
necessidade da compra desses materiais.

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
ITEN OBEJETO UND QUANT

1 Luva de procedimento M cx 100

2 Luva de procedimento G cx 100

3 Ácool etílico 70% LT 400

DO FORNECIMENTO/SERVICO

1-0 fornecimento dos produtos/serviços ocorrerá parceladamente e/ou na integralidade,
de acordo às necessidades das Secretarias interessadas, em local indicado na
Autorização de Fornecimento/serviço, no prazo máximo de 2(dois) dias úteis a contar
do recebimento da mesma.

2 - Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega
dos produtos e realização dos serviços.

3 - A contratante poderá rejeitar os produtos/serviços entregues em desacordo com as
especificações, sem ônus para a Administração Pública.

OBS: Esse processo administrativo será encaminhado para o setor de compras, onde

será realizado no mínimo 03 cotações, para apurar o valor estimado da despesa.

Atenciosamente,

Ubaitaba - BA, 02 de julho de 2020
/

Lind ina^^SàVes^cíe' Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001 -68

Ubaitaba - BA.
10
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Ubaitaba
CIDADE DAS CANOAS

Ao Setor de Contabilidade

Após a realização de cotações e mapa comparativo, referente a solicitação que tem
objeto a AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS
UFS E CENTRO DE REFERÊNCIA AO COMBATE DO COVID-19, solicito que este
setor informe acerca da existência de dotação orçamentária para assegurar as
despesas relacionadas com a eventual contratação, visando à deflagração do processo
licitatòrio, cujo valor global estimado é de R$ 14.048,00 (Quatorze mil quarenta e oito
reais). Solicito que após análise, encaminhe ao setor competente conforme fluxo de
despesa.

Ubaitaba-Bahia, 02 de julho de 2020.

Atenciosamente,

Erica dósVSapíos Lemos

Setor de Compras

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68

Ubaitaba - BA.
11



DADE DAS CAJSÍOAS

AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS UFS E CENTRO DE REFERÊNCIA AO COMBATE DO COVID-19

iü. r.-^x^kitíi

r!

BMim
t;• M'i iL'.r. mui -ihi-wiji'' •^;rt^'iLiÍÉ^^Íi4tu^LúíiííttíííJ'íi£í;^,'í^;J-i^EL'í

^.j,:-.:;;5-|Í!ieSSaMÍÉRÜÜ;Df ■V::"'

l-l Ví í^^fp^HÍLTPAfr. ■ :r5

1 LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M a 100 56,00 R$ 5.600,00 RS 58,00 RS 5.800,00 RS 53,40 RS 5.340,00 RS 55,80
2 LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G cx 100 56,00 RS 5.600,00 RS 58,00 RS 5.800,00 RS 53,40 RS 5.340,00 RS 55,80
3 ÁLCOOL ETILICO 70% LT 400 9,20 RS 3.680,00 RS 9.10 RS 3.640,00 RS 8,42 RS 3.368,00 RS 8,91

TOTAL RS 14.880,00 RS 15.240,00 RS 14.048,00

12



COMÉRCIO OB MEOlCAMENTOa E MAT. HOSPITALAR tTDA«

Rua Sete de Setembro, n® 96, Centro - ItatIm/BA
Insc. Estadual: 089.866.382 CNPJ: 12.424.049/0001-60
TEL.: (76) 3462-2988 E-mail: 1ider.med@hotmall.com

FUNDO MUNICIIPAL DE UBAITABA

ORÇAMENTO

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS P. UNIT. P. TOTAL j

1 100 CX
LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX CX COM 100 UND.
TAMANHO"M" R$ 53,40 5.340,00

100 CX
LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX CX COM 100 UND.

TAMANHO "G" R$ 53,40 5.340,00

2 400 LT

.  tOT

ÁLCOOL ETILICO 70®/o EMBALAGEM 1 LT R$ 8,42 3.368,00

J.4.048,00.

QUATORZE MIL E QUARENTA E OITO REAIS

Líder Comércl

Itatim/BA, 07 de JULHO de 2020

edlcamentôs]p Materiais Hospitalares Ltda.
ITA^aoa O49/0v01*S0
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^GílFarma
" fcJ DISTRIBUIDORA

GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICO LTDA
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODS. FARMACÊUTICOS
RUA ACRE, 97 - BAIRRO IBIRAPUERA - CEP: 46075-075
VITÓRIA DA CONQUISTA-BA TEL: 77 3421-2089
CNPJ: 08.765.948/0001-40 - INSC. EST. 73777879

Vitoria da Conquista, 07 de Juiho de 2020

PREFEiTURA DE UBAITABA

COTAÇÃO

ITENS MEDICAMENTOS UNID QUANT. Vir.unit. P.total

01 LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M CX 100 R$ 56,00 R$ 5.600,00

02 LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G CX 100 R$ 56,00 R$ 5.600,00

03 ÁLCOOL ETILICO 70% LT 400 R$ 9,20 R$ 3.680,00

R$ 14.880,00

DADOS PARA DEPÓSITO: 1
BANCO BRADESCO BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA; 3548-3 AGÊNCIA: 188-0

C/C:28575-7 1 C/C: 69930-6

VITÓRIA DA CONQUiSTA-BA, 07 de Julho de 2020

'08.m948/0001-40"
Rü8 Açre, 97, Ibtrapueri, (77) 3421-2089

eEPr4807S-076
_  Vltórte da Conquista - BA j

14



SUPORTE
Modlcamontoo

SUPORTE MEDICAMENTOS

MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA GUILHERMINO NOVAIS, 09, RECREIO. VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA

TELEFONE: (77} 3425-9450 - FAX: (77) 3425-9461

llcitacao@5uportemedicamentos.com

FUNDO MUNICIPAL DE UBAITABA

COTAÇÃO

L _ , -■ »c- ^ ; !
Item \:;.uíy.í&w^

1 LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M CX 100 RS 58,00 R$ 5.800,00
2 LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G CX 100 RS 58,00 R$ 5.800,00
3 ÁLCOOL ETILICO 70% LT 400 RS 9,10 R$ 3.640,00

TOTAL DA PROPOSTA: R$ 15.240,00

VITÓRIA DA CONQUISTA, 07 DE JULHO DE 2020

Olfotor
77M

1)7886202/0001-21"'

MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 07,S86.?.02/0001-21

Ru<i Guilhorrnino Novais, 09, Recreio
VItórií da Conquista - BA
lelelor.,:: {77)3425-9450

f nx: {77; 5425 9461

MATTOS CHJVEOM COMSRCIODE
MEOlCAMENTOSLTDA

RwiOuUhermlwNovais«n^C!SReef«to

•it mmm
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ALTERAÇAO E CONSOLIDAÇÃO C0NTRAT1U^'dÀ50ÇÍEDADE LIMITADA
líder comercio de medicamenxos E MâTI3^Í HOSPITALAMS

LTDA-ÉPP' \
CNPJ -12.424.049/0001^^:>

GILMARA CABRAL FERNANDES, brasileira,
solteira, comerciante, nascida a 27/10/1976, residente e
domiciliada na cidade de Jequié-BA à Rua Maria Adelia n®
591, Jequiezinho, CEP-45205-040, portadora da ̂cédula de
Identidade n® 4.292.601 expedida pela SSP-BA e com CPF n®
933.649.705-72 e MARCELO EDUARDO CABRAL
COSTA, brasileiro casado em regime da comunhão parcial de
bens, empresário, natural de Jequié-BA, nascido em
26/06/1972, residente e domiciliado na cidade dé Jequié-BA à
Rua Maria Adelia n® 591 Jequiezinho CEP-45205-040,
portador da cédula de Identidade n® 346534496 expedida pela
SSP-BA e com CPF n® 603.813.455-72, únicos componentes
da sociedade limitada LÍDER COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA - EPP, com atos constitutivos arquivados na JUCEB
em 19/08/2010, sob n® 29203497974, inscrita no CNPJ sob n.®
12.424.049/0001-50, com sede à Rua Sete de Setembro n® 95,
Térreo, Centro, Itatim-BA, CEP-46.875-000, resolvem, de
comurn acordo, alterar e consolidar seu contrato social'que
passará a vigorar com as seguintes redações: /

Cláusula 1®: O Sócio Mi^CELO EDUARDO CABRAL COSTA, retira-se da
sociedade, cedendo e transferindo suas 2.000 (duas mil) cotas de capital no valor de R$
1,00 (um real) cada, para a sócia aqui admitida a Sf CONSUELO CRISTINA COSTA
brasileira, solteira, comerciante, nascida a 17/02/1970, residente e domiciliada na cidade de
Jequie-BA à Ay. Sete, n® 13, Quadra - J, São Judas Tadeu, CEP-45204-040, portadora da
cédula de Identidade n® 6.426.9763 expedida pela SSP-PR e com CPF n® 513.802.505-87.
A sócia remanescente Gílmara Cabral Fernandes, transfere neste ato, 98.000 (noventa e
oito mil) cotes de capitei no valor de R$ 1,00 (um real) cada para a sócia aqui admitida,
acima qualificada.O sócio retirante Marcelo Eduardo Cabral Costa e a sócia
remanescente Gilmara Cabral Fernandes, declaram ter recebido a quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais) e R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) respectivamente, em
moeda corrente deste país, pela venda das suas cotes de Capital, dando plena, geral e
irrevogável quitação, no ato da assinatura deste contrato ficando o Capital social doravante
assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO COTAS ®/o

/

TOTAL

Gilmara Cabral Femandes 100.000 50 100.000,00
Consuelo Cristina Costa 100.000 50 100.000,00

TOTAL 200.000 100 200,000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é
mas todos respondem solidariamente pela integralizac
CC/2002). ô ^

'^UC£B

E UBaXMATO 06 NOUS-
IW.fiS
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CONTINUAÇÃO DA ALTEItAÇÃO E COI^Sp&IDAl^O^^pNTRATUAL DA
SOCIEDADE LIMITADA LÍDER CONEÊR^ÍO'slE%ffi:!íIGAMENTOS E

MATERIAIS HOSPITALARES LTD A - EPP
1  '
1 t ■>» .
•o'

Cláusula 2": A administração caberá aos sócios Consuelo Cristina Costa e Gilmàra Cabral
Fernandes, que com os poderes e atribuições de administradores, em conjunto ou
separadamente, se incumbirão de todas as operações e representarão a sociedade ativa e
passiva, judicialmente e extrajudicialmente, sendo, no entanto, vedado o uso do nome
empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor
de qualquer dos quotistas ou de terceiros, avalizar ou abonar documentos, que não sèja de
interesse exclusivo da sociedade, sem autorização do outro sócio (art. 997 § VI, 1.013,
1.015, 1.016 CC/2002).

Cláusula 3^: Os administradores Consuelo Cristina Costa e Gilmara Cabral Fernandes,
declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer administração de
sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem
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, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, (art. I.Oll, § 1®,
CG/2002).

Clausula 4" - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato social, não
alcançadas pelo presente instrumento, continuam em plèno vigor.

CONSOLIDAÇÃO

GILMARA CABRAL FERNANfDES, brasileira, solteira, comerciante, nascida a
27/10/1976, residente e domiciliada na cidade de Jequié-BA à Rua Maria Adelia n° 591,
Jequiezinho, CEP-45205-040, portadora da cédula de Identidade n° 4.292.601 expedida
pela SSP-BA e com CPF n® 933.649.705-72 e CONSUELÒ CRISTINA COSTA,
brasileira, solteira, comerciante, nascida a 17/02/1970, residente e domiciliada na cidade de
Jequié-BA à Av. Sete, n® 13, Quadra - J, São Judas Tadeu, CEP-45204-040, portadora da
cédula de Identidade n° 6.426.9763 expedida pela SSP-PR e com CPF n° 513.802,505-87,
únicos componentes da sociedade limitada LÍDER COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, com atos
constitutivos arquivados na JUCEB em 19/08/2010, sob n® 29203497974, inscrita no CNPJ
sob n.® 12.424.049/0001-50, com sede à Rua Sete de Setembro n® 95, Térreo, Centro,
Itatim-BA, CEP-46.875-000, resolvem de comum acordo, consolidar seu contrato social
que vigora com as seguintes redações: /

Cláusula 1°:. A empresa Gira sob a denominação comercial LÍDER COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, e sua sede social
é na cidade de Itatim - BA, na Rua Sete de Setembro n° 95, Térreo, Centro, Itatim-BA,
CEP-46.875-000.

'j2js?NjuiEm

Cláusula 2®; Os objetivos da sociedade são
MEDICO-HOSPl

A nr A ri A á rxin

MEDICAMENTOS, MATERIAIS
PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, EQUI]
MÓVEIS.
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COiN llíSUAÇAO ÜA ALllíiKAVAO ií (JÜJNSUUDAÇAU COÍNIKAJ UAJL DA
SOCIEDADE LIMITADA LÍDER COMEI^|Q DEMEÍDICAMENTOS E

MATERIAIS HOSPITALARES ETDÍ"- Èfe»

Cláusula 3"; O Capital Social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em
200.()00 (duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cad^ iniègrâlizado em moeda, corrente

SÓCIO COTAS % TOTAL

Gilmara Cabral Fernandes 100.000 50 100.000,00
Consuelo Cristina Costa 100.000 50 100.00t),00

1 TOTAL 200.000 100 200.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ap valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art 1 05ò'
CC/2Ò02). ^ "

Cláusula 4": As quotas são indivisíveis e não poderão ser creditadas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de
condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, (art. 1,056 art
1.057,00/2002). ' '

Cláusula 5^;- O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Cláusula 6": A administração da sociedade cabe aos sócios Oonsuelo Cristina Costa e
Gilmara Cabral Fernandes, que com os poderes e atribuições de administradores, em
conjunto ou separadamente, se incumbem de todas as operações e representam a sociedade
ativa e passiva, judicialmente e extrajudicialniente, sendo, no entanto, vedado o uso do
nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja
em fayor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, avalizar ou abonar documentos, que
não seja de interesse exclusivo da sociedade, sem autorização do outro sócio (art. 997 § Vl
1.013, 1.015,1.016 CC/2002). '

Cláusula T: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador
presta contas 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 cotas, os lucros ou perdas apuradas, (art. 1.065, CC/2002).

Cláusula 8°: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios
deliberam sobre as contas e designarão administrador quando for o caso (arts. 1071 1072 e
1078 do CC/2002). ' '

Cláusula 9°! A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos Os sócios.

Cláusula 10": Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades, com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o
liquidado com base na situação patrimonial da soçied
em balanço especialmente levantado, sendo que o va
(seis) vezes iguais sem acréscimo. 810093
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roNTTNITACÃO DA ALTERAÇÃO E CONSK)LQ54ÇÃCK:GONTRATUAL DASOcXS)E LMTADA COMÇl|c|GDE^ígCAMENTOS E
MATERIAIS HOSPITALAIÚiàtÍDk «-EPP

Jueee

Parágrafo Único: O mesmo procedimento é adotado em ® ®
sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1.028 e 1.031 CC/2002).

Cláusula 11": Os administradores Consuelo Cristina Costa e Gilmara Cabral Femandes,
declaram sob as penas da lei, que não esfâo impedidos de exercer administra^ ̂
Sde por lei Lpecial ou em virtude de condenação criminal ou por se «ncon^m
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o a^so a carggs públicos
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno ooncussaO, peculato a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra ^
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, (art 1.011, § 1 ,
GC/2002).

Cláusula 12°; O foro para dirimir quaisquer questões para o exercíçip^e^cumprimento dos
direitos e obrigações resultantes deste contrato é o da cidade de Jequié-BA.

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual
teor e forma para que surta os efeitos legais.

Itatim-BA, 14 de janeiro de 2014.

ümara-Gsbfaí Fernandes

/yU Jf-. ^
vlarcelo^Eduardiduardo Cabrífl Costa

o
Consuelo C

r-

istina Costa

r

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS r ofloo DE REGontoavi. das pessoas HATURABjgl
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07/08/2019 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/39460708181009340402

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Te!.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-maii: cartorio@azevedobastos.not.br ,

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bei. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo Identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital^ ou na
referida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N<* 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscanzação Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LÍDER COM. DE MED. E MAT. HOSP.
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzdas na cópia autenticada, séhdo da empresa LÍDER
COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/08/2019 09:49:48 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1", 10® e seus §§ 1® e 2® da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LÍDER COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiqital.a2evedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1047293

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 06/08/202010:05:35 (hora local).

^Código de Autenticação Digital: 39460708181009340402-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Provisória n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei
Estadual n® 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

Preti49nda do i^iopâbiiea
Cm CM

Mnaita PnsvbMa M.* 3.20(M.
dB24ciaa8«*oda200t.

https://autdigital .azevedobastos.not.br/hom e/com provante/39460708181009340402 1/1
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27/12^019 https;//autcíigital .azevedoi3astos.not.br/honri e/com provante/39462612190932010721

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA ^

Av. Epitáck) Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorío@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber /\zevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital^ ou na
referida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes®.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança Jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/2014, determinando a inserção ̂  um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345'
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digita!/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LÍDER COM. DE MED. E MAT. HOSP.
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LÍDER
COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/12/2019 08:06:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o /\rt. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório /\zevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LÍDER COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mall autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiaital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1421542

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 26/12/2020 10:09:53 (hora local).

^Código de Autenticação Digital; 39462612190932010721-1
"Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014.

O referido é verdade, dou fé. ^

CHAVE DIGITAL

Éii ICP
PrpsitfeneiQ da Rep4bitea

CaMCMI

WKtkta PrevMcta a* 3.200-Z,
<laa4tKn>8«tttt«teaOOt.

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/39462612190932010721 1/1
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Ubaftaba
CIDADE DAS CAWOAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 168/2020

Em resposta a solicitação formulada a respeito da existência de dotação
orçamentária para custear as despesas com a AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E
LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS UFS E CENTRO DE

REFERÊNCIA AO COMBATE DO COVID-19, tenho a informa que existe previsão
orçamentária, segue abaixo as dotações:

ÓRGÃO A ':  . UNlbADÈ r ;

QRÇÀiVIENÍj^RlA-
RÇOJCTO/ATiyiDADE

^\'VDÉSÍ$sk''' '
FONTElREÇURSO

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

2120/COMBATE AO COVID-19 333030-

MATERIAL DE

CONSUMO

14

Atenciosamente,

Ubaitaba - Bahia, 03 de julho de 2020.

Lndre/Jose da Slh
Setor de Contabilidade

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68

Ubaitaba - BA.
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Ubaitaba
CIDADE DAS CANOAS

PARECER EM DISPENSA DE LICITAÇÃO

Homologo e adjudico, nos termos do art. 24, da Lei 8.666/93 e art. 4® da Lei Federal N°
13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

Em 07 de julho de 2020

SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO

Prefeita Municipal de Ubaitaba

Processo administrativo n°. 168/2020

Dispensa n°. 086/2020

Versa este procedimento de Dispensa de Licitação para Contratação de Pessoa Jurídica:
líder comergio de medicamentos e mat. hospitalar LTDA, CNPJ:
12.424.049/0001-50, para AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E LUVAS PARA/ USO DOS
PROFISSIONAIS NOS UFS E CENTRO DE REFERÊNCIA AO COMBATE DO COVID-19

FUNDAMENTO LEGAL

O caso enquadra-se na hipótese de dispensa de licitação capitulada no art. 24, inciso 11, da
Lei no 8.666/93 e art. 4° da Lei Federal N° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

DO VALOR

O valor global do serviço/fornecimento é de R$ 14.048,00 (Quatorze mil quarenta e oito
reais).

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001 -68

Ubaitaba - BA.
24
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CIDADE DAS CANOAS

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

A Dotação Orçamentária pela qual correrá a presente despesa é a seguinte:

órçAo UNIPAPIE:

ÓRÇÃIWENJÀRIA j
PROJETO/ATIVIDADE ILEiyiENTO

: D|É§feESAy,
FONTERÉÇÜRSO

03.07.60/FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE
03.07.60/FÜNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE
2120/COMBATE AO COVID-19 339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

14

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Neste caso específico foi realizado 03 cotações de preços, a fim de se apurar o valor de
mercado e foi contratado a empresa que ofereceu a melhor proposta no que se refere ao
valor.

A COMISSÃO:

Cleiton Luiz Pátótfa Flores

(Presj^nte)
Marco

(Mè
Nathalia Rosa da Silva

(Membro)

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA. 25



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

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

cnpjÍ 1T424 medicamentos e materiais hospitalares ltda

rtrftf,— ° ® Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dividas de responsabilidadedo sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados peia Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Gerai da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
n6y3llV3«

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso dé ente federativo para
todce os orgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-sé à situação do
sujeito passivo no âmbitò 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 rf 8.212, de 24 de jultio de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751. de 2/10/2014
Emitida às 16:21:27 do dia 02/07/2020 <hora e data de Brasíiia>.
Válida até 29/12/2020.
Código de controle da certidão: 24F2.9E1D.BAE1.7350
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrição: 12.424.049/0001-50
Razão SocialiJDER COM DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPrtÀLÁRES LTDA
Endereço: R sete de setembro 95 / centro / ttatim / ba / 46875-ooo

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

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

Vaiidade:22/06/2020 a 21/07/2020

Certificação Número: 2020062202182889389702

Informação obtida em 02/07/2020 16:20:51

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

htlps7/consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

12.424.049/0001-50
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

19/08/2010

NOME EMPRESARIAL

líder comercio de medicamentos e materiais hospitalares ltda

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
líder medicamentos PORTE

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS '

íe'e^'o"nn " atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
e peças ' ®*3®3^'sta de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospltalan partes
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Lirnitada

LOGRADOURO

R SETE DE SETEMBRO
NUMERO

95
COMPLEMENTO

CEP

46.875-000
BAIRROnDISTRITO

CENTRO
MUNICÍPIO

ITATIM
UF

BA

ENDEREÇO aETRÓNICO

UNICON-CONTABIL@HOTMAIL.COM
TELEFONE

(73) 3534-2424/(73) 3534-3651

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DASrrUAÇÃO CADASTRAL
19/08/2010

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 02/07/2020 às 16:22:06 (data e hora de Brasíila). Página: 1/1

1/1
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J  ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

^4

Emissão: 02/07/2020 16:22

Certidão Negativa de Débitos Tributários
/

(Emrnda para os efeitos dos arts. 113 e 114 1^1 de dezembro de 1981 - Código Tributário do

Certidão N®: 20201903476

RAZÃO SOCIAL

líder comercio de medicamentos e materiais

INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ

089.866382
12.424.049/0001-50 j

Fica certificado que não Pfsente data pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identifieada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/07/2020, conforme Portaria n» 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da daja de
sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETÓRIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:/AArww.sefaz.ba.gov.br

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

Página 1 de 1 RelCertidaoNegativa.rpt
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MUNICÍPIO DE ITATIM
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 02/06/2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
N® 00000096/2020

Emissão: 02/06/2020

Validade: 31/08/2020

UDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTD
CGA: 000.001,101/001-26
CNPJ: 12.424.049/0001-50
CNAE: 46.44-3/01

RUA SETE DE SETEMBRO, 95
TERREO

CENTRO

46875-000 - ITATIM, BA
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ESTA CERTIDÃO TERÁ VALIDADE - 90 (NOVENTA) DIAS
QUALQUER RASÜRA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

ifiidão emibda diretamente no setor. A assinatura servidor perfeltamante identificado substitui Qualquer outro tipo de vaHdacão.
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Autèntjcação Digital Código: 3g46D306;2!Õ136Sl522ã00-1
Data: 03/06/2020 lrii34;Õã
VàlórTófai cio Àtó: 9$ 4,50
Selpt Dfgitaj Tipo Normal Ç; AKBOOgSíNMNY;
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Página l de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALUO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: líder COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
E FILIAIS) CNPJ: 12 .424 . 049/0001-50

Certidão n®: 3283522/2020
Expedição: 04/Q2/2020, às 15:01-31
validade: 01/0fl./2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que líder comercio de medicamentos e materiais hospitalares

*  o ' A(matriz e pilims), inscrito (a) no CNPj sob o n"

^  Nacional de DevedoresTrabalhistas.

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
ánteriores a 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 aceitaçao desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet {http://www. tst.j us.br) . '
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentès perante a Justiça do Trabalho quãnto às obrigações
estabelecidas eiti sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciârios, 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.

I/üvxdaD c . juc.i:r
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CIDADE DAS CANOAS

DISPENSA N° 086/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 168/2020

PARA: SETOR DE LICITAÇÃO
DE: ASSESSORIA JURÍDICA
PARECER LICITAÇÃO JULHO/2020

A Comissão de Licitação encaminhou ofício para esta Assessoría
Jurídica solicitando análise jurídica a respeito de realização de dispensa de
licitação, com a finalidade de AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E LUVAS PARA USO
DOS PROFISSIONAIS NOS UFS E CENTRO DE REFERÊNCIA AO
COMBATE DO COVID-19. Passemos a análise do assunto.

A dispensa pretendida tem por finalidade atender a necessidade
de a administração pública fornecer os suprimentos imprescindíveis para os
serviços diários prestados pela da Secretaria Municipal de Saúde que enfrenta
quadro emergenclal global da pandemia do covid-19. com fulcro no art. 24, IV,
da Lei n° 8.666/93 c/c art. 4° da Lei Federal N° 13.979/?n?n que prevê:

Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens,
serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados

ao enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do corona vírus de
que trata esta Lei.

Cumpre ressaltar que não existe setor próprio no município para
atender a demanda relativa ao fornecimento dos produtos nem tão pouco
materiais em estoque, sendo, assim, necessária a contratação.

Considerando que os aspectos atinentes aos motivos
administrativos são de inteira responsabilidade da autoridade solicitante, não
cabendo manifestação por parte desta assessoria jurídica neste particular,
resta a avaliação, mediante parecer, se o expediente em tela atende aos
critérios estabelecidos na legislação que rege as licitações e contratos
administrativos.

Em sede de parecer, há de serem observados os documentos
carreados no processo administrativo, que apresentam as justificativas para a
realização da dispensa, bem como, a legalidade do procedimento.

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 4S.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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CIDADE DAS CANOAS

Preliminarmente, há de se observar que a determinação para a
realização de licitação pública tem hoje sede constitucional, mais precisamente
no artigo 37, XXI da nossa Carta Magna, onde ela é exigida para a contratação
de obras, serviços, compras e alienações, devendo-se assegurar, igualdade de
condições entre os participantes.

Assim, com base nas informações encaminhadas a esta
Assessoría Jurídica, passemos a opinar.

Trata-se o caso em tela de análise procedimento de dispensa de
licitação. No que diz respeito à dispensa de licitação neste momento
excepcional de enfrentamento e combate ao coronavírus, necessário analisar
de acordo com a Lei Federal 13.979/2020, acima citada, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do corona vírus responsável pelo surto de 2020.

Tais aquisições são chamadas no âmbito do ramo de licitações de
Aquisição Direta", isto é, a lei permite que o administrador negocie diretamente
com o fornecedor do bem a ser adquirido o menor preço e melhores vantagens
para a Administração, sem a realização de um procedimento licitatório.

Portanto, sempre ocorrerá dispensa de licitação, quando, embora
viável a competição, sua realização se mostra contrária ao interesse público, e,
como o interesse público é o fim a ser atingido pela Administração Pública, se a
competição se mostra contrária a este fim, ocorre à dispensa.

No caso em apreço, segundo a justificativa apresentada, a
contratação faz-se necessária tendo em vista a declaração de pandemia do
novo coronavírus (covid-19), e da comprovação efetiva que o álcool com
concentração de 70% é uma das melhores formas de higienizar e evitar a
contaminação, principalmente em locais de alta circulação, como as USF e o
Centro de Referência Municipal contra o Coronavírus.

Além disso é muito importante investir em EPI s, como, por
exemplo o uso de luvas, que tem como finalidade de proteger as mãos dos
profissionais da área de saúde do contato com o sangue ou fluidos corporais
que podem levar a contaminação. Ademais, as luvas protegem também os
pacientes, e reduzem o risco de transmissão de micro-organismo entre os
pacientes e os profissionais da saúde.

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.54S-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaítaba - BA.
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CIDADE DAS C A N Õ" a"Í

A empresa LÍDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT.

HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 12.424.049/0001-50, ofereceu após pesquisas,
preços compatíveis com os de mercado, sendo fornecedora dos produtos que
atendem as necessidades da Administração, preenchendo, assim, os requisitos
autorizativos da contratação direta.

A regularidade da proponente com as obrigações fundiárias e
previdenciárias resta comprovada peias certidões anexas ao processo
administrativo.

O setor financeiro e contábil informou a disponibilidade
orçamentária para a realização da despesa, de acordo com o documento

anexo ao processo administrativo.

Tendo em vista o valor da contratação, o setor de licitações
sugere que a aquisição se dê por dispensa de licitação, pois as despesas
próprias de um processo iicitatório tornariam onerosa a contratação.

No caso, está caracterizada a dispensabilidade do procedimento
também em razão do valor do contrato que não supera os 10% (dez por cento)
previstos no artigo 23, II, "a", da Lei n. 8.666/93, combinado com o artigo 24.
inciso II, da Lei de Licitações.

Como em qualquer contratação direta, o preço ajustado deve ser
coerente com o mercado, restando tai adequação comprovada nos autos, eis

que a validade da contratação depende da razoabilidade do preço a ser

desembolsado pela Administração Pública.

Diante do exposto, no caso apresentado para consulta, opinamos
pela possibilidade jurídica da dispensa de licitação, por estar em consonância

com a Legislação pertinente.

É o parecer.

Ubaitaba, 06 de julho de 2020.

Maico Coelho da Silva

OAB/BA 26.239

Rua Rafeèl Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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