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20 de Agosto de 2020
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EXTRATO DF CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO
ROBERTO JOSÉ JAMBEIRQ VASCONCELOS
N9 084.554.065-34

23 DE JULHO DE 2020

23/07/2020 a 31/12/20200U COM O FORNECIMENTO TOTAL DOS
PRODUTOS,OU O QUE OCORRER PRIMEIRO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO N9 058/2020

MEDIDA PROVISÓRIA N9 961, DE 6 DE MAIO DE 2020 do art. 24 inc.ll da
lei 8.666/93
VALOR GLOBAL;

R$ 33.400,00(Trinta e três mil e quatrocentos reais)

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaltaba-BA Tel.:(73)3230-1411|Gestor(a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho
Esta edição encootra-se disponível no site vw,w.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade
por certificado digital ICP-BRASIL
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V

dispensa de licitação N9 099/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 179/2020
CONTRATO PARA
CONTRATAÇÃO DE
PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE
SALGADOS E LANCHES PARA ATENDIMENTO
AS EQUIPES EM COMBATE AO COVID19QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO

O MUNICÍPIO DE UBAITABA E DO OUTRO
LADO,

A

EMPRESA

ROBERTO

JOSÉ

JAMBEIRO VASCONCELOS.

Raferótoa no 01TT Mh T "u

16137.309/0001-68, com sede administrativa na Rua

ntn rl?=
CEPSUELI
45.545-000,
a seguir
denominado
CONTRATANTE
neste
ato
representado por sua Prefeita Municipai a 5ri.
CARNEIRO
DA SILVA
CARVALHO
brasileira casada

S%V°cLr'utfH
Ta'CEP 45.545-000 e do outro lado residente
na Ruá c£o RiC dé
VASCONrpinc • >
o sr* ROBERTO JOSÉ JAMBEIRO
S5P/BA dorauánTd' A °®A-554.065-34, portador da cédula de identidade N» 00811365 36 oilTu
resoivem
contratoe suas
sob po
aS
regências a^s
do medidae
PROViSÓRiA Ne 961,denominada
DE 6 DE MAIOCONTRATADA,
DE 2020 do art.
24 inc.llfirmar
da iei o8.666/93
mediante as seguintes cláusulas e condições.

posienores alterações e

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento contratual tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO of
CIAUSULA segunda-PRESSUPOSTO JURÍDICO ADMINISTRATIUD

Isr»
°'SP6NSA
DE LICITAÇÃO Ne 099/2020, a quai constitui peça integrante
deste instrumento, independentemente
de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o vaior giobai de R$ 33.400,00 (Trinta e três mil e quatrocentos
reais), conforme itens, quantitativo e valor unitário abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNO

QUANT.

VALOR UNIT.

R$

VALOR

TOTAL R$

Salgado grande tipo lanchonete (folhado de abacaxi e banana,
01

empada de galinha, empada de bacalhau,saltenha, esfira de
carne, esfira de frango, coxinha de galinha, quibe de carne,
risoles, pastel de frango, pastel de carne, boliviano)

UND

2.000

R$ 5,00

R$ 10.000

Rua Rafael Oliveira,01 - Centro•CEP:45.545-000•CNPJ:016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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02

Lanche(sanduíche com pão de hamburger, hamburger,
salada, milho verde e queijo)

UND

1.600

R$ 7,00

RS 11.200,00

Kit de lanche contendo:06 salgados e 01 doce tamanho festa,
03

1 embalados em forminhas individuais, acompanhado de 01
refrigerante de 250ml 02 guardanapos, acondicionado em

/

UND

1.000

RS 12,20

RS 12.200,00

caixa plástica descartável transparente.

H

encaminhar junto à Nota Rscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento

e^er»®

^"'''rizado pelo órgão para conferência dos quantitativos efetivamente

fSs

bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou

§ 2s Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos, no todo ou em parte a

oasT
ndo at
rT"."'"T
à sua correio!
passando
ser considerada,
para fins de pagamento a data•O"'®
da reapresentação, devidamente regularizada.
inscrirL'^norMDf"'^''*"?a®"'®'^'®''
Contratada, obrigatoriamente com o número de
^
apresentado
nos
documentos
de
habilitação
e das
propostas
de Empenho, nao se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros
CNPJs.de preços, bem como da Nota
/

fisclirtrab^rtetr"^

apresentar Juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões de regularidade

CLÁUSULA QUARTA -DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS PROniIxrsc

conforme as necessidades do órgão e deverão ser entregues no local a ser

especificado na autorizaçao de fornecimento no prazo máximo de 24h (vinte e quatro) a contar do
recebimento de cada solicitação.

11 dia utii para avaiiaçao. Caso os produtos sejam rejeitados,
'•Obulsitante,
de forma obrigado
provisóriaanoefetuar
prazoade
01
(um)
ficafeito
o proponente
troca
® "uantidades relativas, sem ônus para a Administração,
no prazo de 02(dois) dias uteis a partir da notificação;

produtos entregues deverão estar rigorosamente de acordo com o que foi solicitado;

Lcn
devoluçãoaodosfornecedor;
produtos, por estar ou estarem em desacordo com as especificações, todas as
despesas serão® atribuídas
'"'^""'P^bbiiidade de suas informações, com as características

!adequado
,f produtos,
estara sujeita
as recusa
sançõesdaprevistas
pelon ,^^1!
material
sera considerado
como
entrega.na legislação vigente e a não substituição

§ 49 A empresa deverá garantir a qualidade dos produtos e responsabilizar-se por danos que porventura
sejam causados pelo fornecimento de produtos de má qualidade.
§ 59 A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização 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.

Rua Rafael Oliveira,01 - Centro.CEP:45.545-000. CNPJ:016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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PUUSUU QUINTA ■ Dfl-; nnDi^ACÕES na rniuTp.T.,,.

^

Constituem obrigações da contratada-

" sxiíssrs""

..«o»..,™

e) do^contraV^
Manter"Í® condições de habiiitaçlo exigidas na licitação durante todo o períodoanormalidade
de
de execução
CLÁUSUU SEXTA.nac rsBRiGACÕF»;no coniTPaTaMTc
Constituem obrigações do contratante:

a) Efetuar o pagamento na forma estabelecida no contrato

alZZaX^doToSo"

^

°

c-e acordo com

'
"rturrrrde^^^^
d)

"

^^

-terlals por servidor especialmente
descumprimentos das obrigações

e)

conteateais,?xX?ato"^
g) Acompanhar e fiscalizar o

especialmente designado.

® recebimento definitivos;

o as o rigações da Contratada, através de servidor

CLÁUSULA SÉTIMA-DA VICFMria

íorLdmemoToTaMofprX"

2020 ou com

o

CLÁUSUU OITAVA-DA FISCALIZAÇÃO

total responsabilidade na exeLçLTo contrato ' CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de

especificados
bemTmo
satisfaçam substituição
os padrões
por
por outros
outros que
queouos
oso^critériord^qutidaderequ^^^^^
atendam,sem
atendam,
sem que
que caibVrC0N™VADA
caiba à CONTRaVada
„„=.r„..
qu^utrd™''"'"^
® ^po
«T.!"!!:™"'"
d^r^m^açaVri^^^^^^^
CONTRATANTE, não implicando essa atividade^

redução da responsabilidade da CONTRATADA oue A

u

decorra qualquer ônus extra para a

® fiscalização qualquer exclusão ou
inclusive perante terceiros, resVo~a':;::rprt'ai;r;rTaitt^

desconformidade observada na execução do Contrato

Problema, irregularidade ou

hteaBeaiHitói6atia?sK^i^íyaíKS5r:2^us8»

RuaRafaelOliveira,01-Centro.CEP;4S.54S-000.CNPJ:016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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CIDADE DAS CANOAS

da CONTwÍantc

corrésponsabllidade

CLAUSUU nona-da MANUTFNCÃQ do Fn""-IBRIO ECOWftlwiico piwfliurFiD/i

8.666/9rproceVe1i'dotTrre^sa^^^^^

seja Imprevisível ou previsível porém com mn

dof contrato,
com base no Art. 65, II, da Lei
''"® °<^orra variação de preços, que

-

excessivamente as obrigações pactuadas no presente in"nto^
pata a revisão do

momento do pedido de revfsão dÓ contraio;

da tXl"rproTor;drrmerroedrr^

comparativas entre a data

aumento
de preços ocorrido
repercute
no valor totelpactuadr"^"
o quanto o
Ml - A Administração,
reconhecendo
o desequilíbrio
econômico-financeiro, procederá à revisão do contrato.
§ 28 independentemente de solicitação, a Administração poderá convocar a cnntrataH,
redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado na oualiZrfL.
proposta.

'

"osociar a

Qualidade e nas especificações indicadas na

§ 38 As alterações decorrentes da revisão do contrato serão publicadas na imprensa Oficiai.
ÇlÁUSULA DÉCIMA PRIMFIRA - DA DOTAÇÃO QRCAMFMtApia
Os recursos financeiros

para fazer face as despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias;
UNIDADE

RPP^CTQ/ATIVID^^^

ORÇAMENTÁRIA
03.07,60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

03.07.60/FUNDO

2114/GESTÃO DAS AÇÕES A

MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO DO F. MUN. DE SAÚDE

339030-

15%

MATERIAL DE
CONSUMO

03.07.60/FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

2118-PAB-PISODE

339030-

ATENÇÃO BÁSICA

MATERIAL DE
CONSUMO

2115- GESTÃO DAS AÇÕES
DO PROGR. DE SAÚDE
FAMÍLIA-PSF

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

ES^Sílppo-:

03.07.60/FUNDO

2120/COMBATE AO COVID-19

MUNICIPAL DE SAÚDE

EPNTE RECURSd

Õ2

339030-

MATERIAL DE
CONSUMO
339030-MATERIAL M
CONSUMO

.CLAUSUU DfclMA PRIMFIPfl ■ qqs EWCflPfinc ■: tdid.

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o ômic Hoc

fornecimento dos produtos, objeto db presente Contrato.

®

a. -u

^obre o

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES

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

a prévia defesa, aollcar
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.

produtos, até olíitTdflÓ^dL)

à

°r-°----- <-» ~«

' *■
^'^^'''°' Isolada ou cumulativamente,
contratada as seguintes penalidades:

cafcuLo sobr^'^"'!"

'''' fornecimento dos

motivo de força maior ou caso fortulto impeditivos dl rnm

'^"""'ato, quando néo comprovar

~í,rrí?«sfs."
ss 8""®'
• oonsideradas*• ~
Administração;
' '
aquelas que causem prejuízo».à
contrato, comportar- se de modo inidôneo,'cometer fraude fiscal ou qua^er ato licito'''"''''

!previstas
íí

sss"as:.'r:.:írí-T¥
srs ."isr"",
^ alínear
cumulativamente com as sanções

recolhidas diretamfntTà confaTo^rre^^^

partir da data da notificação do ato de punição ou ainda oua^ h° f

termos do artigo 86 da Lei ns 8 666/93

'

^ ADJUDICATÁRIA ou

°

dias corridos, contados a

cobrado judicialmente, nos

CLÁUSULA DÉCIMA TÇRÇEira - qa RESCKÃn

a'rtl6ls7Tarda°L^nl8°"66™
Lei Federal ns 8.666/93'

'

^ --'=80, conforme disposto nos
'°nforme os casos enumerados nos Incisos I a XVIII do art. 78 da

aLgumd:rco'n™o°e'a~
A rescisão do contrato poderá ser;

"« -'os do procedimento,

lll e xvrr'a'4r7'8'da"~ sSs"

''

:L':íí:í
ís.';2 ."=rs2r
c) judicial, nos termos da legislação.

•™--.

diretamente ou por via postal com orova dp rpr^^hnotificação através de ofício entregue
neste contrato;
recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro. CEP:4S.S45-000 • CNPJ; 016137309/0001-68
Ubaitaba-BA.
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O E

autorida?e'comVeten^^

® fundamentada da

nos"incitonIrrxvrdVaZ
Tgdfo:adoTdue
''"'^° rursot"'t^ndo""-"
^
dos
pmir ^eglrmeTJ^p
devidos pela execução do contrato até a dL da reXâo

=<"""«e

'

piliuto caufdostcí^^^^^^^^

""""'"'O' o "-'te dos

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA SUCESSÃO

a responsabilidaTprio^^^^^^

®

sucessores, que na falta delas assumem

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVFl

uo are. inc.ii da lei 8.666/93e supletivamente as normas do Direito Civil pátrio.
MAlÕ"Srart°2Í?nc7da^T^^^^^^

«""

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLirArÃn

Fêd"Irn»f88?l"M ri "^Tri"',!»®®'
^"«taçSes Introduzidas pela Lei
do Muiicípto
o presente
instrumento
contratual
lunicipio de
de Ubaiteba
Ubaitaba n^^
na forma de extrato,
como condição
de sua
eficácia.será publicado no Diário Oficial
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Ub^mha'^n!!°
rii 5"^'''"®''
""l™ oriundas
por maisdoprivilegiado
que seja, as partes elegem o foro da Cidade de
baitaba, para dirimir
as questões
presente Contrato

s3=~'="==~
übaitaba-BA, 23 de julho de 2020.

SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO
Prefeita Municipal
(Contratante)

ROBE

)É JAM^EmO VASCONCELOS
fntratada

Rua Rafael Oliveira,01

Centro•CEP:45.54S-000•CNPJ:016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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jUBATTABA

CIDADE DAS CANOAS

Processo Administrativo

179/2020

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA ATENDIMENTO
AS EQUIPES EM COMBATE AO COVID-19.

JUSTIFICATIVA: Em vista da pandemía de coronavirus (Covid-19) e da necessidade de
ações para reduzir a curva de contagio do covld-19 no município, já que houve um
aumento de 600% de casos no mês de junho, desde o inicio da pandemia foi
estabelecido nas entradas do município barreira sanitárias afim de controlar o fluxo de

pessoas, principalmente daquelas que tem como origem áreas de risco elevado, onde
na barreira é realizada aferição de temperatura, controle da entrada e saída de
caminhões de entrega, indicação para monitoramento pelas unidades de saúde do
bairro que o visitante ou morador vai se alocar. Para isso, e em vista da necessidade de
sua instalação e manutenção, foram estabelecidas 03 equipes que atuam, diariamente

24 horas por dia, todos os dias da semana. Em vista disso, houve a indigência de
fornecimento de lanches para todas as equipes que atuam na barreira.
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
DESCRIÇÃO

ITEM

QUANT.

UND
/

01

Salgado grande tipo lanchonete (folhado de abacaxi e banana, empada de
galinha, empada de bacalhau, saltenha, esfira de carne, esfira de frango,
coxinha de galinha, quibe de carne, risoles, pastel de frango, pastel de carne,

UND

2.000

UND

1.600

UND

1.000

boliviano)

02

03

Lanche(sanduíche com pão de hamburger, hamburger, salada, milho verde e
queijo)

Kit de lanche contendo: 06 salgados e 01 doce tamanho festa, 1 embalados era
forminhas individuais, acompanhado de 01 refrigerante de 250ml 02

guardanapos, acondicionado em caixa plástica descartável transparente.

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.

Rua Rafael Oliveira,01 - Centro • CEP:45.545-000• CNPJ:016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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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, 17 de julho de 2020

/

Lindinal^i^es^ Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

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

Ao Setor de Contabilidade

Após a realização de cotações e mapa comparativo referente a sollrltanân mio fom

objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DF

PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E uí^CHES

exlfénciLlf
Hnf orçamentaria para assegurar as despesas
esl%etoMn3acSa
existência de dotaçao
relacionadas com a
eventual contratado visando à deflagração do processo licitatório, cujo valor global
^®.\33.400,00 (Trinta e três mil e quatrocentos reaisj/solicto que após

analise, encaminhe ao setor competente conforme fluxo de despesa.
Ubaitaba-Bahia, 17 de julho de 2020.

Atenciosamente,

Erica dos

os Lemos

Setor de Compras

Rua Rafael Oliveira,01 - Centro • CEP:45.545-000• CNPJ:016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA ATENDIMENTO AS EQUIPES EM COMBATE AO COVID-19
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 2020

ARLETENOVÂIS SILVA

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

Unid.

UND

2

Lanche (sanduíche com pão de hamburger, hamburger,salada, milho verde

UND

3

Kit de lanche contendo: 06 salgados e 01 doce tamanho festa, 1 embalados
em forminhas individuais, acompanhado de 01 refrigerante de 250ml 02
euardanapos,acondicionado em caixa plástica descartável transparente.

UND

R$

5,50

R$

7,60

R$

1.600

e queijo)

ValcrTotal

R$

2.000

carne, boliviano]

í

NÍÉDÍi^.VALOR

1.000

R$

R$

RS

5,50

R$

7,50

RS

12.160,00

13.000,00

RS

36.160,00

RS

13,00

.:Valpr unitário

TOTAL

Valor Total-

" j.("T'

11.000,00

R$

Valor Total

Valor unitário

i

médiavaijOr\:

: íuçiifÂRió V
Valor

uniârio

Salgado grande tipo lanchonete (folhado de abacaxi e banana, empada de
galinha, empada de bacalhau, saltenha, esfira de carne, esfira de frango,
coxinha de galinha, quibe de carne, risoles, pastel de frango, pastel de

i ROBERTO JOSÉ JANBEIRO .
'
. VASCONCELOS

Quant.,

;

1

lASMIM DE SANTANA MENDES ME

11.000,00

RS

5,00

RS

7,00

12.000,00

RS

15.000,00

RS

38.000,00

R$

15,00

RS

10.000,00

RS

5,33

RS

10.666,67

RS

11.200,00

RS

7.37

RS

11.786,67

RS

12.200,00

RS

13.40

RS

13.400,00

RS

33.400,00

RS

35.853,33^

12,20

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA: R$ 35.853,33

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

PR^ÇO
POR LOTE

12

COTAÇÃO DE PREÇOS

DADOS DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL «.cjWSi
CNPJ:

^í/t/jLÔ

)

rt

CX^C, "RV

ENDEREÇO:

CjOÍnnMyy^ . /f/í

E-MAIL:
PESSOA P/ CONTATO:

FONE: n-3)^^A'/02-9o?0T

^

OBIETO ; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO
E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA ATENDIMENTO AS EQUIPES DE SAÚDE.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM

01

02

03

APRESENTAÇÃO

UNIT.

Salgado grande tipo lanchonete (folhado de abacaxi e
banana, empada de galinha, empada de bacalhau,
saltenha, esfira de carne, esfira de frango, coxinha de
galinha, quibe de carne, risoles, pastel de frango, pastel
de carne, boliviano]
Lanche (sanduíche com pão de hamburger, hamburger,
salada, milho verde e queijo)
Kit de lanche contendo: 06 salgados e 01 doce tamanho
festa,

embalados

em

forminhas

VALOR

individuais,

acompanhado de 02 guardanapos, acondicionado em

UNO

UNO

1,00

UNO

M.âc

caixa plástica descartável transparente.

Assinatura

CARIMBO CNP]

Rua Rafael Oliveira, 1 - Centro • Ubaitaba-BA • Cep:45545-000 • CNPJ: 016.137.309/0001-68
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DADOS DO FORNECEDOR
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

T>fr

áoCÍ'^^

ENDEREÇO:

í)oat\z^f^

i OOOÀ-ii

ÇYUy:>Jit^jL

E-MAIL:

" " ^

^JIX

FONE: C^3)

'

PESSOA P/ CONTATO:

OBIETO : Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO
E FORNECIMENTO DE SALG^OS E LANCHES PARA ATENDIMENTO AS EQUIPES DE SAÚDE.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM

APRESENTAÇÃO

VALOR
UNIT.

Salgado grande tipo lanchonete (folhado de abacaxi e
01

banana, empada de galinha, empada de bacalhau,
saltenha, esfira de carne, esfira de frango, coxinha de
galinha, quibe de carne, risoles, pastel de frango, pastel

UNO

de carne, boliviano!
02

03

Lanche (sanduíche com pão de hamburger, hamburger,
salada, milho verde e queijo)
Kit de lanche contendo: 06 salgados e 01 doce tamanho
festa,
embalados
em
forminhas
individuais,
acompanhado de 02 guardanapos, acondicionado em

UNO

UNO

caixa plástica descartável transparente.

Assinatura:

0-blr^.ínnfA

CARIMBO CNPj

Rua Rafael Oliveira, 1 - Centro • Ubaitaba-BA • Cep:45545-000 • CNPJ: 016.137.309/0001-68
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DADOS DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

ENDEREÇO: AA fat/^'n?il/vi7i 'VQhjDj^

FONE:

E-MAIL:

PESSOA P/ CONTATO:

OBIKTO: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO
E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA ATENDIMENTO AS EQUIPES DE SAÚDE.

01

APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM

Salgado grande tipo lanchonete (folhado de abacaxi e
banana, empada de galinha, empada de bacalhau,
saltenha, esfira de carne, esfira de frango, coxinha de

VALOR

UNIT.

UND

galinha, quibe de carne, risoles, pastel de frango, pastel
de carne, boliviano")
02

03

Lanche (sanduíche com pão de hamburger, hamburger,
salada, milho verde e queijo)
Kit de lanche contendo: 06 salgados e 01 doce tamanho
festa,

embalados

em

forminhas

individuais,

acompanhado de 02 guardanapos, acondicionado em

UND

UND

caixa plástica descartável transparente.

Assinatura

L-c-i-e

\ÒQ\/'££^
CARIMBO CNP

Rua Rafael OUveira, 1 - Centro•Ubaitaba-BA•Cep:45545-000•CNPJ: 016.137.309/0001-68
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ROBERTO JOSE JAMBEIRO VASCONCELOS

'

CPF: 084.554.065-34

Certidão n°: 16808515/2020
Expedição: 23/07/2020, às 11:06:48

Validade: 18/01/2021 - 180 {cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica—se que ROBERTO JOSE JAMBEIRO VASCONCELOS, inscrito(a) no CPF
sob o n° 084.554.065-34, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores á data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências óu filiais.

A aceitação desta certidão condiciona—se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Duvidas e suy;?;!*;õns: cncitpíidt.. ius.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: ROBERTO JOSE JAMBEIRO VASCONCELOS
CPF: 084.554.065-34

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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU)junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN).
y

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:56:42 do dia 30/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2020.

Código de controle da certidão: 8BF7.2632.B6F0.9E95
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÜBAITABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RUA ASCLEPIADES DE ALMEIDA,S/N, CENTRO - ÜBAITABA - BAHIA

CNPJ : 16.137.309/D001-68 Telefone: Einail:tríbutosubaltaba@gmaíl.com

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS .
0000281/2020
Diretor do Departamento de Finanças e Tributos da Prefeitura Municipal, no uso de suas

atribuições, a requerimento da pessoa interessada.ROBERTO JOSE JAMBEIRO
VASCONCELOS, certifica que ATE A PRESENTE DATA nâo consta, nas bases
informatizadas e integradas ao sistema tributário municipal, registros de débitos para com

a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, com referência ao CPF ou CNPJ, inscrito no
CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL, abaixo identificado, excetuado a
eventual existência de créditos tributários cuja exegibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal exigir valores relativos a tributos
municipais e seus acréscimos legais, bem como em razao de posterior lançamento ou
apuracao, ou decorrentes de inexatidao da informação prestada pelo contribuinte ou.
ainda, do restabelecimento da exigibildiade do credrto tributário, inclusive quando objeto de
processo administrativo tributário e/ou acordo de parcelamento.
COD.CONTRIBUINTE:

0010934

CONTRIBUINTE:

ROBERTO JOSE JAMBEIRO VASCONCELOS

ENDEREÇO:

RUA JOSE CALAZANS, N" 118 - - CENTRO - ÜBAITABA - BA - CEP: 45545000

CPF n°:

084.554.0S5-34

COMPLEMENTO:

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Não Aplicável, Certidão por Cadastro Geral

OBSERVAÇÃO

ATENCAO: Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
Validade Ate: 30 Dias

Data de Emissão: 16/07/202008:67:19

Usuário: SAÜLO DÊ TARSO SANTOS FERREIRA
UBAIT

17 dé JüihCLdg 2020

Sauto de

'-yirtííXgen^de IribalM
(h^01!V?6I7.
,■
_EuncionafIO bxpedidor
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

t

Emissão: 23/07/2020 11:12

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Positiva de Débitos Tributários

Certidão N°: 20202108934

NOME
/

ROBERTO JOSE JAMBEIRO VASCONCELOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF

084.554.065-34

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima
identificado relativas aos tributos administrados por esta Secretaria:

Processo(s) Adiiiinistrativo(s) Físcal(ís): IPVA
700012.2908/19-6 - Dív Ativ/INSC NA D ATIVA

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

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIA^S

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefa2.ba.g0v.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.

Página 1 de 1

RelCertidaoPosítiva.rpt
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Ubahaba
CIDADE DAS CANOAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 179/2020

Em resposta a solicitação formulada a respeito da existência de dotação
orçamentária para custear as despesas com a CONTRATAÇÃO DE PESSOA
física para prestação de serviço de preparo e fornecimento
DE SALGADOS E LANCHES PARA ATENDIMENTO AS EQUIPES EM

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

; ÓRGÃd^ -

;^ÉtEiWENto, V ; i

UNIDADE

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE RECURSO

^.Í;.:;íòSp,ESÁ-..;-

ORÇAMENtARIA
2114/6ESTÃO DAS AÇÕES A
CARGO DO F. MUN. DE SAÚDE
15%

02

339030MATERIAL DE

CONSUMO

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICIPAL DE SAÚDE

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

03.07.60/FUNDO

2118-PAB-PISODE

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

14

339030-

MATERIAL DE
ATENÇÃO BÁSICA
2115- GESTÃO DAS AÇÕES

CONSUMO

DO PROGR. DE SAÚDE

MATERIAL DE

^

339030-

FAMÍLIA - PSF

CONSUMO

2120/COMBATE AO COVID-19

339030-MATERIAL DE

14

14

CONSUMO

Atenciosamente,

Ubaitaba - Bahia, 20 de julho de 2020.

rr^osé da Sll>^
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 MEDIDA PROVISÓRIA N® 961, DE 6 DE MAIO DE
2020 do art, 24 inc.ll da lei 8.666/93.

Em 23 de julho de 2020

SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO
Prefeita Municipal de Ubaitaba

Processo administrativo n®. 179/2020
Dispensa n®. 099/2020

Versa este procedimento de Dispensa de Licitação para Contratação de Pessoa FísicaROBERTO JOSÉ JAMBEIRO VASCONCELOS, CPF: 084.554.065-34 para
CONTFtATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E
FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA ATENDIMENTO AS EQUIPES EM
COMBATE 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 R$ 33.400,00 (Trinta e três mil e quatrocentos
reais)

DO RECURSO ORÇAMENTARTO

Rua Ra^el Oliveira,01 - Centro•CEP;45.545-000•CNPJ:016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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ímmuÊÃ
CIDADE DAS CANOAS

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

ÜNIOADE

! RONJE REqÜRSO

: ÓkiÉiMjÈNTARlA
03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

2114/GESTÂODASAÇÕESA
CARGO DO F. MUN.DE SAÚDE
15%

Uo.O/.bO/FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE

339030-

02

MATERIAL DE
CONSUMO

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

2118-PAB-PISODE

339030-

14

MATERIAL DE
UJ.ü/.oO/FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE

03.07.60/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA

CONSUMO

2115- GESTÃO DAS AÇÕES

339030-

DO PROGR. DE SAÚDE
FAMÍLIA - PSF

03.07.60/FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE

03.07.60/FUNDO

2120/COMBATE AO COVID-19

MUNICIPAL DE SAÚDE

/

14

MATERIAL DE
CONSUMO
339030-MATERIAL DE

14

CONSUMO

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

míâdoTfol®conw=H°'
fim de senoapurar
valor ao
de
merrado e foi contratado a empresa quecotações
ofereceudeapreços,
melhoraproposta
que seorefere
A COMISSÃO:

Cleiton niiz Pereira Flores

(P^idente)

Marco

oreno

Nathalla Rosa da Silva
(Membro)

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

DAS

CANOAS

DISPENSA N° 099/2020
CONTRATO N° 184/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 179/2020

PARA: SETOR DE LICITAÇÃO
DE: ASSESSORIA JURÍDICA

PARECER LICITAÇÃO JULHO/2020
A Comissão de Licitação encaminhou ofício para esta Assessoria

Jurídica solicitando análise jurídica a respeito de realização de dispensa de

licitação, com a finalidade de CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE
SALGADOS E LANCHES PARA ATENDIMENTO AS EQUIPES EM COMBATE
AO COVID-19. Passemos a análise do assunto.

A dispensa pretendida tem por finalidade atender a necessidade

de a administração pública em fornecer refeições para os servidores que estão
prestando atendimento á população nas equipes de combate a pandemia do
covid-19, com fulcro no art. 24, II, da Lei n® 8.666/93 c/c art. 4® da Lei Federal
N° 13.979/2020 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 coronavírus 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.

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

"CÍDADE DAS CANOAS

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.
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

Assessoria Jurídica, passemos a opinar.
Trata-se o caso em teia de análise procedimento de dispensa de

licitação. No que diz respeito á dispensa de licitação, artigo 24, il, o percentual
estabelecido é de 10% (dez por cento) incidentes sobre os valores previstos

para outros serviços e compra de acordo com a redação dada pelo inciso i.
alínea b artigo 1° da Medida Provisória 961/2020.

Tais aquisições são chamadas no âmbito do ramo de licitações de

"Aquisição Direta", isto é, o artigo supracitado da 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 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 a dispensa.
No caso em apreço, segundo a justificativa apresentada, a

contratação faz-se imprescindível a aquisição tendo em vista a pandemia de

coronavirus (Covid-19) e da necessidade de ações para reduzir a curva de
contagio do covid-19 no município, já que houve um aumento de 600% de

casos no mês de junho, desde o inicio da pandemia foram estabelecidas nas
entradas do município barreira sanitárias a fim de controlar o fluxo de pessoas,

principalmente daquelas que tem como origem áreas de risco elevado, onde na
barreira é realizada aferição de temperatura, controle da entrada e saída de

Rua Rafael Oliveira,01 - Centro « CEP:45.54S-000• CNPJ:016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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ÍMmtaba
■"c IDADE DAS CANOAS

caminhões de entrega, indicação para monitoramento pelas unidades de saúde
do bairro que o visitante ou morador vai se alocar.
Para isso, e em vista da necessidade de sua instalação e

manutenção, foram estabelecidas 03 equipes que atuam, diariamente 24 horas

por dia, todos os dias da semana. Em vista disso, houve a indigência de
fornecimento de lanches para todas as equipes que atuam na barreira.

O fornecedor ROBERTO JOSÉ JAMBEIRO VASCONCELOS,
CPF: 084.554.065-34, ofereceu após pesquisas, menores preços 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.
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
em razão do valor do contrato, conforme se depreende do artigo 24, inciso II,

combinado com o artigo 23, inciso II, alínea "a", da Lei de Licitações.
Dessa forma, por tratar-se de compra cujo valor não supera os

10% (dez por cento) previstos no artigo 23, II, "a", da Lei n. 8.666/93, é
dispensável o processo licitatório, segundo a literalidade do artigo 24, inciso II,
supracitado.

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 razoabilidade do preço a ser
desembolsado pela Administração Pública.
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"CÍDADE DAS CANOAS

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, 22 de julho de 2020.

Maico Coelho da Silva
OáB/BA 26.239
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