
DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA- BA

Quinta-feira

06 de Agosto de 2020

Ano IV - N* 96

PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 169/2020
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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA- BA

Quinta-feira
06 de Agosto de 2020

AnoiV-N*96

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NS164/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO

ENFRENTAMENTO AO COVID-19

CONTRATADO (A): MÁRCIO MOSCOSO SANTOS ^
CNPJ: 12.868.654/0001-10

DATA DE ASSINATURA: 06 DE JULHO DE 2020

VIGÊNCIA: 06/07/2020 a 31/10/2020 OU COM 0 FORNECIMENTO TOTAL DOS
PRODUTOS, OU 0 QUE OCORRER PRIMEIRO.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 087/2020
ART 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 e art. 4° da Lei Federal N9 13.979 de 06

de fevereiro de 2020

VALOR GLOBAL: R$ 1.120,00 (Um mil cento e vinte reais)

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba—BA Tel.: (73) 3230-1411 | Gestor (a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASÍL
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CONTRATO 164/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO NS 087/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS169/2020

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS
PARA AUXIUAR NO DIAGNOSTICO DO

ENFRENTAMENTO AO COVID-19 QUE ENTRE

31 CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE

UBAITABA E DO OUTRO LADO, A EMPRESA

MÁRCIO MOSCOSO SANTOS.

O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA, inscrito no CNPJ NS 16.137.309/0001-68, com sede administrativa na Rua
Rafael Oliveira, ns 01, Centro, Ubaitaba-Bahia, CEP 45.545-000, a seguir denominado CONTRATANTE, neste

ato representado por sua Prefeita Municipal a Sr^. SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO, brasileira, casada,
portadora do CPF MF ns 215.788.695-87, RG ns 01.659.478-96-$SP/BA, residente na Rua Cícero Ribeiro de
Castro, 56, Centro- Ubaitaba-BA, CEP 45345-000 e do outro lado a Empresa MÁRCIO MOSCOSO SANTOS,
inscrita no CNPJ (MF) N2 12.868.654/0001-10, estabelecida na Av Otávio Mangabeira, n' 7709, Box 08,09 e
10, Pituaçu, Salvador- BA, CEP:41.740-000, representada neste ato por seu representante legal, o Sr. Mareio
Moscoso Santos, brasileiro, inscrito no CPF/MF N9 789.339.435-87, poitador da cédula de identidade
751117803 -SSP/BA, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o contrato sob a regência do
art. 4" da Lei Federal N2 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e art. 24 inc.lV da lei 8.666/93 e suas posteriores
alterações e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento contratual tem por objeto AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS PARA AUXILIAR NO
DIAGNOSTICO DO ENFRENTAMENTO AO C0VID-19.í^ ^

CLÁUSULA SEGUNDA - PRESSUPOSTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO

A presente contratação decorre da DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 087/2020, a qual constitui peça integrante
deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA-T)0>PREC0 E FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 1.120,00 (Um mil cento e vinte reais),
conforme itens, quantitativo e valor unitário abaixo: ,

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/MATERIAIS UNID QT.
Valor Unit.

R$

Valor Total.

R$
01 OXÍMETRO UND 4 R$ 280,00 R$ 1.120,00

§ 12 A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento,
devidamente assinadas por preposto autorizado pelo órgão para conferência dos quantitativos efetivamente
entregues. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.

§ 22 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção,
passando a ser consideradà^ para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
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§ 32 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota
de Empenho, não se admitindo notas fiscais/feturas emitidas com outros CNPJs.

§ 42 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões de regularidade
fiscal e trabalhista.

CLÁUSULA QUARTA- DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

\ - Os produtos serão solicitados conforme as necessidades do órgão e deverão ser entregues no local a ser
especificado na autorização de fornecimento no prazo máximo de 24h (vinte e quatro) a contar do
recebimento de cada solicitação,

li - O recebimento dos produtos será pela Unidade requisitante, feito de forma provisória no prazo de 01
(um) dia útil para avaliação. Caso os produtos sejam rejeitados, fica o proponente obrigado a efetuar a troca
dos mesmos nas especificações exigidas em edital e quantidades relativas, sem ônus para a Administração,
no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da notificação; ^

§ 12 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; , .
§ 3° A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as caractensticas
apresentadas pelos produtos, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição
pelo material adequado será considerado como recusa da entrega.
§ 42 A empresa deverá garantir a qualidade dos produtos e responsabilizar-se por danos que porventura
sejam causados pelo fornecimento de produtos de má qualidade. ^
§ 52 A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fisralização por parte do município,
encarregada de acompanhar a entrega dos produtos prestando esclarecimento solicitados, atendendo as
reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado
por um encarregado da Pasta.

CLÁUSULA QUINTA - PASOBRÍGACÕES DA CONTRATADA.
•  >

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

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

caráter 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 contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO COMTRATANTE

Constituem obrigações do contratante:
a) Efetuar o pagamento na forma estabelecida no contrato.
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b) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa reali2ar 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 pòr 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 provisoriamente com
as especificações constantes da proposta, para fins de aceitação e recebímentp definitivos;

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

CIÁUSUIA 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 a^o ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato.

§12 A 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.

§ 22 Cabe à CONTRATADA atender prontamente e ç^entro do prazo estipulado quaisqiier exigências do Fiscal
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.

§ 32 A atividade de-fis^liza"^o não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

CLÁUSULA WOMA -^bA MANLrrEWCÃO 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-sê 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 quese seguê;
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;
li - 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.
III - A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do contrato.

Via.
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§ 22 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.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO UNIDADE

ORÇAMENTARIA

PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO

DESPESA

FONTE RECURSO

03.07.60/FUNDO

MUNICIPAL DE

SAÚDE

03.07.60/FUND

0 MUNICIPAL

DESAÚDE

2120/COMBATEAO

COVlD-19

449052-

Equipamentos e

Material

Permanente

14

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS

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 119 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 feita gravíssima, especialmente se a CONTRTADA falhar ou fraudar a execução do
contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.

§ 19 As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
§ 22 As sanções previstas nas alíneas "a" e "f" poderão ser aplicadas cumiilativernonte com as sanções
previstas nas alíneas "b", e c
§ 49 As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJÜDICATÁRIA ou
recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a

9"%
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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.
§ 5s 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 ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
§ 62 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 8.666/1993.

II - O contrato poderá ser rescindido, conforme os casos enumerados nos incisos I a XVIII do art. 78 da
Lei Federal ns 8.666/93.
III - 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 unilateral 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
neste 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 l^islação.

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

VI - De conformidade com o § 22 do artigo 79, ̂ia Lei n® 8.666/93, quando a resciáão ocorrer com base
nos incisos XII a XVII 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 CONTI^TANTES e aos seus sucessores, que na falta delas assumem
a responsabilidade pelo seu integral cumprimento. /

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL—_ j

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

CLÁUSULA DÉaMA SEXTA - DA PUBUCACÃO '

Conforme disposto na Lei Federal ns 8.666, de 21 de junho de 1993 com as alterações introduzidas pela Lei
Federal nS 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.

9^
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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 lavrado 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, 06 de julho de 2020. n

SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO

Prefeita Municipal

(Contratante)

MÁRCIO MOSCOSO SAN

Mareio Moscoso Sanfòs

Contratada

12.868.654/0001-
MÁRCIO MOSCOSO SANTOS COMERCIO

DE MATERIAIS HOSPITALARES

Av Otávio Wíangabeira, 7709
Box 08. 09 e 10

Pituaçu -étCEP; 41.740-1

Salvador - BA.

/ V-
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P/í EF" ; rjRA DE

C í D A í;^ K DAS C A N O A S

Processo Administrativo n° 169/2020

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

JUSTIFICATIVA: Diante do cenário de emergência, se faz necessária a compra dos
oxímetros que são necessários para um melhor diagnostico em pacientes infectados
pelo novo corona vírus.

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
ITEN OBEJETO UND QUANT

1 OXÍMETRO UND 04

DO FORNECIMENTO/SERVICO

1 - O 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.
y

Atenciosamente,

Ubaitaba - BA, 02 de julho de 2020

.IndlnalW^ííív de Oliveira

Secretária Municipal de Saúde
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P R E F ! T r a d e

CÍDADE DAS CANOAS

Ao Setor de Contabilidade

Após a realização de cotações e mapa comparativo, referente a solicitação que tem
objeto a AQUISIÇÃO DE OXiMETROS PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO
ENFRENTAMENTO AO 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 licitatório, cujo valor global estimado é
de R$ 1.120,00 (Um mil cento e vinte reais). Solicito que após análise, encaminhe ao
setor competente conforme fluxo de despesa.

Ubaitaba-Bahia, 02 de julho de 2020.

Atenciosamente,

Erica dé^<S^tos Lemos

Setorae Compras

:i crac:x»:irx-;3[n::a:
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AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

m
PiS
mm

[,í>í;g
Í^X.Í:ki«^r-

'xliSNfrÃRÍO^fj 1  ■,

IB
iMÉDfAyAÜDI^

1. OXIMETRO DIGITAL DE PULSO (DEDO) UND 1 290,00 R$ 290,00 R$ 280,00 R$ 280,00 RS 303,00 RS 303,00 RS 291,00 RS 291,00

TOTAL R$ 290,00 RS 280,00 RS 303,00 RS 291,00
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PROPOSTA COMERCIAL - W 00040

Salvador-Ba, 24 de junho de 2020

PREFEITURA DE UBAITABA-Ba

Aos cuidados da Secretaria de Saúde: Sra. Lindinaiva

Item Descrição do Produto Quantidade Valor Unitário
Valor Total

01 OXÍMETRO 4 R$280,00

i

1.120,00

Validade da Proposta: (07) sete dias

Condições de Pagamento: a vista

Confirmação por e-maii para enviarmos os Dados Bancários.
Prazo de entregalS (quinze dias), após assinatura do contrato e pagamento
integral.

.  3^2.868.654/0001 ínl
y  márcio moscososTrtoscoÍ '

■°';7í',*ra,7709

-J
Ideal Med Distribuidora Hospitalar ME.

CNPJ 12.868.654/0001-10

Avenida Otávio Wlangabelra, 7709, box 08,09 e 10 - PItuaçu - Salvador-Ba
CEP: 41.740-000
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Proposta Comercial 425/01

Teixeira de Freitas, Julho de 2020. '

Cliente,
Segue proposta comercial para o fornecimento de

produtos de segurança do trabaiho e acessórios.

Item Descrição Quant.Cúriid^^ Valór (unitO Vciòp total
1 Oximetpo

1 R$ 303,00 R$ 303,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A vista

FRETE: CIF

VALIDADE PROPOSTA: 10 dias
VENDEDOR: Ricardo

Faça nos uma visita ou contate um de nossos representantes

Rua Águas Claras, 1621 - Monte Castelo-Teixeira de Freitas • 8A
(^3) 3263-5113/ 99923-99951 sigaept(3>gmall.com ,

C5P
Segumnçaemfhgaii EPi'S
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a

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA

Rua Sete de Setembro, n" 95, Centro - Itatim/BA

Insc. Estadual; 089.866.382 CNPJ: 12.424.049/0001-50

TEL.: (75) 3452-2988 E-mail: iider.med@hotmaii.com

orçamento

R$ 290,00 290,00UND OXIMETRO DIGITAL DEDO

TOTAL

Itatim/BA, 01 de JULHO de 2020

Líder Comércio de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.

'Í2.424.049/0QOi€Õ'
LIOER COMÉRCIO DE MEOtSWairos

t MAT HOSnr«>tARESvTaA
•  ■ . ̂V' v.I > r-r-^
• W .cV. «i*.
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PnsMfimia d* RqrâMfe»
8mcte6idilSHeePeQiicn»Beçi*«i

d»R»Cta(BaBçaa eStostOca^to

BcpMUmcBtodelteSlittoewpiesxteteUtttBniiap

REQUERIMENTO OE eMPRESÂRIO

nONERO OS IS6MnFlCA9AoOOREGt$moiSEfefS>RBSA>lffiiE SA SSOE

2M00S418aZ

((illEOAFai«.âXBeneb«rcoBK(«>s*aíPitíbtei«o«iaaO

jOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXX

KaMEOOEMPftE8Ano(caR«*racamdtantattind>

MARgo Moscoa:> santos
NACItNAUIMOS iesiHDocniB.

leASASO
SEXO

MASCUUtvfO

RBQDIISOEBCKS<uc8aadQ}

comunhAo parcial de bens

RtHODEfpaD

FBFmANDO JOSe CAVALCANTI OAgttVA SAMTOS

CtaU}

NASCtPOEM^teadftaaacituanca)

13/11/1979

IsraMARAPHAELBgOSCO^SAtCTOS
lOSimDRaEiiúnwn»

7S11ire03

átatecnibxor

ISSP^BA

UF

(ba
^CPFOtúRiero)

Í789J339^(3&«r
BWM<CIPAPOPORgcnaaideciniiwulpadh»-«w»ettoeMca»^iBninK)

yjOOr)fyyíOOaOOeQeOOOOOOOOOOOOOOO{XX)OCX?OOOOOQOOOOtXXlOOCXXaQlXX!OOOeMQQCX»<AX^>U^Ai^^JUiÜÜOOOOOOt^iOi<OQÜüOüOOOOOtXiaOU>taOOOOQt

OOMCnJAOONA4ij08RM>atiRa-Ra.aar.«liS

RUA MIRANTE OEPTTUACU

OOMPLQSENTO

CASA WTUACU

CEP

41740S00

NÚMERO

05

nmBSCcífO

SALVADOR Iba
Dedaro, sob as penas da lei. Inclusive que são verídicas todas as «nformacdes prestadas neste instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar ImpecSdo de ateres atividade empresária, não possuir outro registro de

e requer â Junta Comerdai do Estado da Balda.
OBSCRXpaOOOATD Í

ALTERAÇÃO -

empresário <
cânooDOATD

CCZ

foâowaeeevENio mseetçAooo evamo

Aitõracgocte Dados {Exceto frlwnxr Empresaria»

câaaoeoevsno OESCRIçAODO eVEKIO DESCmçftOOO EUafTO

NOME BtfPRESMOAL

MARCiO MOSCOSO SANTOS

LOeRAOOURO Cu>. cw.etfi>

AVENIDA GCTAVIO MANQABEIRA

NÚMERO

7709

COMPLEMENTO

BOX89E1Q

BAlR2«aC)SIRnD

PfTUACU

CEP

4Í740000

eAaiMDOiREactw

macdPio

SALVADOR

iUa

BA

país

S^tL marctonioscoso@bQi.com.br

VALOR DO.CAPTTAL • RS

85.000.00

VALOR OO CAPITAL timaxíanao}

OITENTA E CINCO MIL REAiS
cdaoo DAATmoAOEEcoitâeecA

(CNAEiRscaD

Ai^ídade Principal

4645101

Atividades Secundárias '
JG

OESCRtçftOOO OBJETO

COMERCIO ATACADISTA QE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,
aí?^<ilÇQ. HQSPrTAl^ee&LABPRATORlQÇ

lELIONATO DE NOTAS
DeBW.yOOW8A _ . «n.fn)sna^

oor seseUtanca firfta de iU^IO ifOSSB^ ^

• Ufl7ft834&49B4
Ikmsatte o selo ea iMH.tiba«ius.8r/attt;entici^e^^<!^

-c

QATAOeildClOOASAIIVlDAaSS iKÚMEROtStNSCRfC&ONOCNPJ

17/1-U2010 12868654000110

iwtMULawaBaBCoaHBiAC8«mt»cr

ASSINATURAOA RRMA PELO BIffRBSáRtOtBB pala lapraanBlttlafkwJtlmliJVtinI^

AÍcL77C.-A o V^/!c ✓ ^
OATÂ DA ASSINATURA

27/11/2018

RARA USO EXCLUSfVOCAJUNrrA ' ^
ttaro^iO

PUSUQU&SE E ARCMVE-SE

/anamcAcAo

/

/  /

ç^arfrrsnv Pár^SS 1 ds 1

CertiSco o R^istro sob o n** 97812798 em 30/11/2018
Protocolo 187796343 de 29/11/2018

Nome da «npresa MÁRCIO MOSCOSO SANTOS NIRE 29800641862
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTlCACAODOCÜMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 125447882393450

Esta cópia foi autenticada digítalmente e assinada em 30/11/2018
' por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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ICMS - BASE DE CÁLCULO R$ OfiO Alíquota 27,00 valor do Imposto R$ 6,71
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 365.006/001-96
CNPJ: 12.868.654/0001-10

Contribuinte: MÁRCIO MOSCOSO SANTOS

Endereço: Avenida Octávio Mangabeira, N° 7709
BOX8 9E 10

PITUACU

41.740-000

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3®, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 11:15:21 horas do dia 30/05/2020.

Válida até dia 28/08/2020.

Código de controle da certidão: 65E0.BBE9.0529.5F25.F49C.114A.4C9B.4686

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o código de controle acima.

https://servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/certidao_negativa/servicos_certidao_negativa_foim.asp 1/1
18



Voltar

CAÊMA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 12.868.654/0001-10
Razão SóciahMARCio moscoso santos
Endereço: avenida octavio mangabeira 7709 sox 8 910 / pituacu /

SALVADOR / BA / 41740-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que ihe 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. '

Validade: 11/03/2020 a 08/07/2020

Certificação Número: 2020031103161174197851

Informação obtida em 31/03/2020 18:54:48

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
1/1 19



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 30/05/2020 11:18

W SECRETARIA DA FAZENDA
fr-íi. T- f
a»_. . . Ui"

Certidão Especial de Débitos Tributários ^
(Positiva com efeito de Negativa)

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

Certidão N°: 20201549772

RAZÃO SOCIAL

MÁRCIO MOSCOSO SANTOS

inscrição estadual CNPJ

017.330.358 12.868.654/0001-10

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

presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Adininistratlvo(s) Fiscai(is): ICMS

Í32329.0212/18-8 - Inicial/PARA JULGAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, 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 outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 30/05/2020, conforme Portaria n® 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTiCiDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

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

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

PAG -1 de 1 ReiCertidaoEspeciai.ipt
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MÁRCIO MOSCOSO SANTOS /
CNPJ: 12.868.654/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

NacionafjpGFN)^^^ Procuradoria-Geral da Fazenda

negaíT ® os mesmos efeitos da certidão
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo oara
todos os orgaos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à' s'tuacão do

nas alíneas a a d do parágrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751 de 2/10/2014
Emitida as 16:39:34 do dia 19/02/2020 <hora e data de Brasília> '
Válida até 17/08/2020.
Código de controle da certidão: 9CF5.5B1D.BB6D.D030
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1 21



Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.884.020/0001-98

Certidão n°: 11742304/2020
Expedição: 22/05/2020, às 16:41:51
Validade: 17/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que CARDIOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS
médicos EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n»
86.884 020/0001-98, nAo CONSTA do Banco Nacional de Devedores
iraDalhistas.

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 a identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estab^elecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acor os 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.

5 u '.j - ■ í! t ò es: c n d r 0 r. s r.. i u s . b r
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C í D A D E D A 5 G A M O A S

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REQUISIÇÃO PARA AQUISICAQ DE PRODUTOS

REQUiSITANTE: Sra. Lindinalva Alves de Oliveira- Secretária Municipal de Saúde. /
PARA: Cleiton Luiz Pereira Flores- Diretora da Divisão de Licitação — dada
DESCRICÀO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIMETROS PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO PA
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA PANDEMIA DE COVID-19

ITE

M
DESCRIÇÃO UND QUANT.

01 Oximetro
UND 04

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:

O oximetro tem a função de medir o nível de oxigênio no sangue, que em alguns casos pode dirninuir
a nivel preocupante e muitas vezes de forma silenciosa, principalmente em pacientes què desenvolvern
casos mais graves da Covid-19, assim para enfrentamento da pandemia, é necessana a aquisiçao de
Oximetros para auxiliar no diagnóstico correto e diagnóstico precoce de pacientes com deficiência no nível e
oxigenação. o que pode levar a danos irreparáveis se não controlada.

cAvnR ANEXAR OS COMPROVANTES DE PESQUISA DE MERCADO REALIZADA.

OBSERVAÇÕES:

Ubaitaba/Bahia.

■  '•
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íMaitaba
CIDADE DAS CANOAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 169/2020

Em resposta a solicitação formulada a respeito da existência de dotação
orçamentária para custear as despesas com a AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS
PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,

tenho a informa que existe previsão orçamentária, segue abaixo as dotações:

ÓRGÃO UNIDADE

ORÇAMENTARIA

PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO

í DESPESA

FONTE RECURSO

03.07.60/FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

2120/COMBATE AO COVID-19 339030 -

MATERIAL DE

CONSUMO

14

Atenciosamente,

Ubaitaba - Bahia, 03 de julho de 2020.

rose

Setor de Contabilidade

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

24
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IMAnÂÊA
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 06 de julho de 2020

SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO

Prefeita Municipal de Ubaitaba

Processo administrativo n°. 169/2020

Dispensa n°. 087/2020

Versa este procedimento de Dispensa de Licitação para Contratação de Pessoa Jurídica:
MÁRCIO MOSCOSO SANTOS, CNPJ: 12.868.654/0001-10, para AQUISIÇÃO DE
OXÍMETROS PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

FUNDAMENTO LEGAL

O caso enquadra-se na hipótese de dispensa de licitação capitulada no art. 24, inciso IV, 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 $ 1.120,00 (Um mil cento e vinte reais).

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

25
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Ubaitaba
CIDADE DAS CANOAS

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

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

ÓRGÃO UNIDADE

ORÇAMENTARIA

PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO

DESPESA

FONTE RECURSO

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 Fe ^j^iores
(Presid fie)

Marcos

(Me
oreno Nathalia Rosa da Silva

(Membro)
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uCIDADE DAS CANOAS
DISPENSA N° 087/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 169/2020

PARA; SETOR DE LICITAÇÃO
DE: ASSESSORIA JURIDICA

PARECER LICITAÇÃO JULHO/2020

A Comissão de Licitação encaminhou ofício para esta Assessoria
Jurídica solicitando anáiise jurídica a respeito de realização de dispensa de
licitação, com a finalidade de AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS PARA AUXILIAR
NO DIAGNOSTICO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Passemos a
análise do assunto.

A dispensa pretendida tem por finaiidade atender a necessidade
de a administração pública fornecer os suprimentos imprescindíveis para os
serviços diários prestados pela da Secretaria Municipai de Saúde que enfrenta
quadro emergenciai globai da pandemia do covid-19, com fulcro no art. 24, II
da Lei n° 8.666/93.

Cumpre ressaltar que não existe setor próprio no município para
atender a demanda reiativa 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 teia atende aos
critérios estabelecidos na iegislação 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
reaiização da dispensa, bem como. a legaiidade do procedimento.

Preliminarmente, há de se observar que a determinação para a
reaiização de licitação púbiica tem hoje sede constitucional, mais precisamente
no artigo 37. XXi da nossa Carta Magna, onde eia é exigida para a contratação

Rua Rafoel oliveira, 01 - Centro. CEP:45.S4S-000. CNPJ: 016137309/0001.68
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de obras, serviços, compras e alienações, devendo-se assegurar, igualdade de
condições entre os participantes.

Assim, com base nas informações encaminhadas a esta
Assessoria 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, artigo 24. II. o percentual
estabelecido é de 10% (dez por cento) incidentes sobre os valores previstos
para outros serviços e compra

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 fomecedor do bem a ser adquirido o menor preço e melhores vantagens
para a Administração, sem a realização de um procedimento iicitatório.

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 o atuai cenário de pandemia
mundial, se tornando imprescindível a compra dos oxímetros que são utilizados
para a efetividade do diagnostico em pacientes infectados pelo novo corona
vírus.

A  empresa MÁRCIO MOSCOSO SANTOS, CNPJ:
12.868.654/0001-10. 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 pelas 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.

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro. CEP: 4S.54S-000 • CNPJ: 016137309/0001 -68
Ubaitaba - BA.

28



CIDADE DAS CANOAS

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 licitatório 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. il. "a", da Lei n. 8.666/93. combinado com o artigo 24.
inciso II. da Lei de Licitações (atualizado através da MP n" 096/2020).

Como em qualquer contratação direta, o preço ajustado deve ser
coerente com o mercado, restando tal adequação comprovada nos autos, eis
que a validade da contratação depende da razoabiiidade 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.

JVlaico Coelho da Silva
OAB/BA 26.239
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