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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO N° 031/2020

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO

OBJETO: AQUISigAO DE ERKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO 
AO COMBATE DO COVD-19.Cu
CONTRATADA: LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELLI.

FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 24, inc. IV, da Lei n° 8.666/93, Lei 13.979 e MP 926.

VALOR GLOBAL: R$ 17,900,00 ( dezessete mil e novecentos reais)

VIGENCIA: DE 29\04/2020 A 25/05/2020

RATIFICACAO:
29 DE ABRIL DE 2020

DOTACAO ORCAMENTARIA: 
Elemento da despesa: 2165

CONTRATO N° 060/2020 DATA DO CT: 29/04/2020

EXERCICIOS: 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRO PBIET®

OFICIO REQUISITORIO
PEDIDO DE DISPENSA DE LICITAQAO N° 031/2020

Barro Preto, 24 de Abril de 2020.
Oficio n° 045/2020

Ref: AQUISIQAO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO AO 
COMBATE DO COVD-19.

A EXMA. SRA. PREFEITA MUNICIPAL,
A Secretaria Municipal de Saude atraves do subscritor da presente requisigao, vem a 
presenga de V. Exa., em cumprimento as exigencias contidas na Lei n° 8.666/93 e LEI 
Nacional N°. 13979-2020 e outras aplicaveis, expor a adequada caracterizagao do objeto, a 
definigao das unidades, as quantidades a serem adquiridas em fungao dos provaveis 
consumo e utilizagao, as especialissimas condigoes de seguranga, guarda e 
armazenamento dos atos administrativos, a indicagao dos recursos orgamentarios para o 
adimplemento, dentre outras informagoes relevantes para justificar a necessidade da 
contratagao que se pretende licenciar para que, apos parecer juridico, seja autorizada a 
contratagao aquisigao de EPIS para atender as necessidades das demandas da Secretaria 
de Saude em combate ao COVID-19 do municipio de Barro Preto .

I - DA NECESSIDADE DA AQUISIQAO.
Com o aumento no numero de casos de coronavirus e a disseminagao Global, resultaram na 
decisao da Organizagao mundial da Saude (OMS), em decretar estado de Pandemia. Entre as 
medidas para diminuir a velocidade da contaminagao, o isolamento social foi reconhecido, ate 
entao como a melhor providencia. Mas somente o isolamento social nao e o suficiente para 
combater o COVID19,conforms os infectologistas destacam o uso dos EPIS de grande 
importancia para prevenir o contagio sobre os profissionais que estao atuando nos setores para 
atendimento primordial, pois ir3 evitar a transmissao da doenga para outras pessoas atraves 
goticulas, pois quando se fala espirra e tosse, essa goticulas tern particulas virais e pode 
transmitir, ou pelo ar ou quando fala pode contaminar, e para proteger as pessoas que pode vir 
contaminar, os profissionais de saude ou pessoas que irao ter contato com pessoas suspeitas, 
deve esta com mascara para evitar o contagio no novo COVID19.
Com a preocupagao do contagio e para que o virus n§o se propague com medidas e agoes de 
contengao conforme diagnosticado para esse momento e a utilizagao de todos os equipamentos 
necessaries e de grande importancia.

IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor Global EstimadoPeriodo Referenda J
17.900,0028/04/2020
17.900,00VALOR TOTAL

V - CONCLUSAO
Verifica-se que o Municipio de Barro Preto esta autorizado a realizar a contratagao direta da 
LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELLI, com fulcro no art. 24, inc. IV, da Lei 
n° 8.666/93, Lei 13.979 e MP 926, em razao da contratagao para atendimento em situagao 
emergencial pelos motives susomencionados e pela comprovagao de que o LICITA BRASIL 
COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELLI, amolda a legislagao invocada.
Assim, diante das informagoes acima trazidas e os documentos que instruem o presente 
oficio requisitorio, requer que V. Exa., apos a emissao de Parecer Juridico da Assessoria
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Juridica Municipal se digne a autorizar o presente de Aquisigao de EPIS, por dispensa de 
licitagao em razao do valor, nos termos do inc. IV, do art. 24, da Lei n° 8.666/93.

Barro Preto, 24 de Abril de 2020.

Izabella W. da Silva Rocha
Secretaria de Saude i
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LICITA BRASIL
COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI - ME

'SANTO AMARO, 24DE ABRIL DE 2020
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COTA^AO DE PREQO

ESPECIFICACAO PREQO UN PREQO TOTALQTD.
MASCARA N95. Respirador purificador de ar tipo pega semi
facial filtrarite para particulas PFF2, Classe S, sem valvula de 
exalagao, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada 
externa defibra sintetica de contato facial. Com tirantes de cabega 
de eldstico para sustentagdo da pega facial e lira metdlica para 
ajuste sobre o septo nasal para protegdo das vias respiratorias dos 
trabalhadores da area de saude contra exposigdo de agentes 
biologicos causadores de tuberculose, rubeola, SRA/SARS, 
varicela, sarampo,gripes H1N1 e H5N1, etc Este equipamenlo 
devera apresentar o selo de marcagao do CA.______ __________
"MACACAO DE TRABALHO DE PROTEQAO BIOLOGICA, a 

protegao geral de vdrios produtos qulmicos e substdncias 
bioldgicas, impermedvel, com tratamento anti-estdtico, com ziper, 
com capuclio, bronco, capuz com abertura eldstica naface para um 
ajuste apertqdo a volta do respirador, costuras costuradas e 
costuradas, aba dupla auto-adesiva de tempestade, pmhos 

'dsticos, tdpiozelos e aneis de cintura e polegar, 100% a prova de 
particulas resiste ao Uquido respingos "

RS 6.000,00R$ 30,00200

R$ 70,00 R$ 5.600,0080

R$ 600,00R$ 6,00100OCULOSDE SEGURANQA
Mascara cirurgica em TNT, Mascara descartdvel simples e 
confeccionada em TNT— tecido ndo-tecido 100% de polipropileno 
do tipo agulhado, compostapor 2 camadas extemas de TNT 20 
g/m2 e 1 cainada interna defiltro de retengdo bacteriana meltblown 
20g/m2. Dispoe lateralmente dois eldsiicos do tipo roligo recobertos 
com algodap, que se destinam ao apoio e a ajustes a face e que se 
prendem alras da orelha de usudrios. A mascara e confeccionada 
no estilo retangular, tamanho unico, inteiramente em TNT, com 
acabamento em toda a extremidade por soldagem eletronica 
pontilhada. No Centro da mdscara existem tres pregas que se 
qjustam ao aumento ou diminuigao do tamanho. Quando

R$5.700,00R$ 285,0020

LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI - ME
EndAv. Viana Bandeira, ns 119 - sak 04, CEP 44200-000, Santo Amaro - Bahia 
Tel: ( 071) 99277 - 3000, E-mail: licitabrassil@hotmait.com 
CNPJ: 17.279.745/0001-34 Ins. Est.: 105.673.819 ME
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LICITA BRASIL
COMERCIAL BE PRODUTOS EIRELI - ME

iriteiramente aberta estas pregas protegem desde o topo do nariz 
ate a cobertura total do queixo, cobrindo a maioria das 
confomagdes facials conhecidas e mantendo-as protegidas, portm 
ndo ifiltranie para as vias respiratdrtas naso-bucats, Eftciencia de 
Retmgdo Eacterbidgica (EFB): 99,8% - Aprovada segmdo os 
pardmetros estabelecidos na ABNT (Associagdo Brasileirade 
Normas Tecnicas) Caixa com 50 Unidades.

VALOR TOTAL R$ 17.900,00

CONDIQOES DE PAGAMENTO A VISTA NO EMBARQUE 

DADOSBANCARIOSBANCO212AGENC1A 001 C/C2178842-1.

7.2T9J46/0001 1
JCNP^--
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LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI - ME
EndAv. Viana Bandeira, n-119 - sala 04, CEP 44200-000, Santo Amaro - Bahia 
Tel: ( 071) 99277 - 3000, E-mail: ticitabrassil@hotmail.com 
CNPJ: 17.279.745/0001-34 Ins. Est.: 105.673.819 ME

mailto:ticitabrassil@hotmail.com


COMMERCIAL XAVIER
FRANCISCO XAVIER JUNIOR 
CNPJ: 32.419.490/0001-51 I.E. 154.590.150 

TRAVESSA JOAQUIM LOBO 02 -1610 - CENTRO. Cop: 46.200-390 
Jequtt/Ba. Tel. (73)98808-1272 // 98843-5376 

| email; comerclalxavler2019@gmall.com

prazo de validade da proposta: Dedaramos quo manteremos villda a nossa proposta por (60 ) dlas, contados da data de 
apresentafSo da mesma. Dedaramos ouc: a) Nos pretos propostos estSo Indusos e dlluldos os custos qua envoivem na perfeita eteot'So do 
contrato, bem coijno todos os custos relatives a mao de obra, encargos socials e trabalhlstas, as contrlbul0es fiscals, transport? e seguro, bem como as 
despesas dlretas e Indlretas e qualsquer outras necessSrlas a total execucBo do fornedmento do produto; b) Cumpriremos rlgorosamente as 
especificafies e as recomendafOes da fiscalizafSo da PREFEITURA; c) Que temos pleno conhedmento do local e das condifOes do fornedmento, 
comprometendo-jnos desde ja a executar o fornedmento na forma exlglda por esta prefeltura; d) Aceita;3o de todas as cond'cSes estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos;

i

PROPOSTA DEPRECOS

t descricAoITEM v. tota;.UNIT.QUANT.UNID
MASCARA CIRURGICA SEMI-FACIAL, descartSvcl, com tres camadas de protefSo, sendo a
interna em! material hlpoaierglco, com dip nasal embutldo que permlta ajuste adequado 
ao contorno do rosto, suave e flexlvet, nSo traumatizante, mascara e liras costuradas com 
solda eletronica, bordas bem acabadas, isentas de cola e que apresentem eficldncfa de
filtracSo bacterlana (E.F.B.) malor ou Igual a 95%.X, Deve apresentar reglstro na ANVISA.

i
EMBALAGEM: A embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 
185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a qualquer legislapSo vlgente que seja
inewiteapmesmaFMBAbAGFMCAiXAXOIV^O^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
IOT5ntR?n'^5TroTn^tCn?E>PTOtnOH?n,FT^J92!T1TET?!1^!70?^^^™^^™i,,"—
Bacterias etc. - 3M do Brasil, considera-se aceiUvel a equivalincia do filtro tipo N95 com 
as peqas semi faciais filtrantes da dasse PFF- 2, certiflcadas pelo Ministdrio do Trabalho e 
Emprego.

290,0001 cx

43.00UNID02

AVENTAL, USO LABORATORIAL, descartdvel, mangas longas, formado por 3 (trSsI
camadas 100% polipropileno, abertura para as costas, decote rente ao pescopo, liras para 
amarrar nas costas, permedvel ao ar e impermelvel a fluidos corpOreos e liquido em 
geral, tamanho: 4 cm abaixo do joelho, cor branca, gramatura 60 
gr/m2.

UNID 57,0003

ALCOOL, EtlLICO EM GEL, A 70%, em refil, fragrSncia agradivel, para assepsia das m3os
Embalagem com no mlnimo 800 ml cada, com dados do fabricante, data de fabricapJo.

TOUCA DESCARTAVEl! em polipropileno, gramatura de 20g/m2, eldstico em toda volta.
diSmetro ni'nimo de 45 cm. Embalagem caixa com 100 unidades. Na embalagem devera 
estar impresso dados de identificapSo, proceddneia, data de fabricapSo.

UNID 51,0004

pa 34.00OS

PAP EL TOaLha, mterfolhado, 03 dobras, branco, sem odor, textura com relevo sensiver
ao tato(golrado), 100% fibra celuldslca virgem, ngo reddado, largura minima 23cm. 
comprlmen'to mlnimo 26cm e Mdximo 27cm, gramatura minima 29g/mJ Embalagem 
pacote cort 250 folhas, com a marca do fabricante, quantidade de dobras, dimensOes 
indicapJo de nSo reddado, cor e lote do produto, sendo todos os dlteres na lingua 
portuguesai Critdrios de conference e InspepSo no receblmento: visual, por cheiro, tato e 
mediplo. O pacote de 250 folhas deveri ser pesado sem embalagem, sem elPstipo ou 
qualquer tipo de amarrapgo e ter o 
peso minimo de 453 gramas.

pa 16,9006

LIQUIDO, cremoso, de fragrance agradivel. Com jubilancesSABONET |
hidratantes, tensoatlvas que Impedem o ressecamento das nn3os. Sendc> 
concentrado. PH neutro (5,5 a 8,5). Embalagem de
1.000 ML. NecessSrio apresentar boletlm tBcnlco espedflcando as caracterlsticos 
acima cltadas e conteCido da embalagem, data de fabrlcapSo, praio de 

reglstro ou notlficap3o na

UNID 21,0007

validade 
Anvlsa/MinlstArio da Saude. /

mailto:comerclalxavler2019@gmall.com


PROPE, n3o esrtrll ,de uso Cinico, descartavel, em 100% pollproplleno, sem
reslstente, com elSstlco soldado nas bordas, de 30 g/m2, tamanhocostura, |

aproxlmado para sapato numero 42, Embalagem em calxa tlpo dispenser-box 
com 50 pares. A embalagem deve estar de acordo com as normas de embalagem 
que garanta a Integridade do produto ate o momento de sua utllliacSo; a 
embalagem primarla deve center Informa^bes de IdentlflcafSo e caracterlsticas 
do produto, tais como: none do fabrlcante, lote e data de fabricate do 
produto; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabrlcante, de 
forma a garantlr a integridade do produto durante o armazenamento ate o 
momento jdo uso; o produto deve obedecer a quatquer legislate que seja 
inerente ao mesmo. Embalagens primarla e secundaria 
rotuladas conforme a RDC185/01/ANVISA

35,00CX08

OCULOS, DE SEGURANCA, AMPLA VISAO, ARMA^AO REGUlAVEL E
EM PECA juNICA EM PVC INCOLOR, atdxico e antialdrgico, sem vdlvula, com 
sistema de ventilafSo para prevenir o embacamento do visor em quatro pontos 
na parte superior e inferior, visor de policarbonato incolor com tratamento 
antiembassante e antirisco, elistlco com regulagem para fixacSo permitindo 
ajuste automdtlco e perfeito na face, permltido o uso em sobreposifSo aos 
dculos corretivos As seguintes informa?5es deverSo ser impresses pelo 
fabrlcante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta 
acondicionado: nome/CNPJ do fabrlcante, marca do produto, endere;o, 
composifSp, data de fabricafSo ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre 
os riscos que apresentam a saude e seguran^a dos consumidores, e numero do 
Certificadcj de Aprova;3o (CA) do Ministdrio do Trabalho e Emprego. Atender 
a(s)norma(s)ABNT NBR vlgente(s). Na data da entrega, o prazo de validade 
indicado (Ura o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, 
tomando-se como referenda, a data de fabricate 
ou lote impresso na embalagem.

21,0009 UNID

MACACAO, OE SEGURANCA, IMPERMEAVEL, RESISTENTE A RESPINGOS DE
PRODUTOS QUlMICOS, MANGA LONGA, COM
CAPUZ, tamanho G, fechamento em zlper ou velcro, confecdonadd em 
pollproplleno e polietileno, alta respirabilidade, punho nas mangas, atdxico, n3o 
aldrgico. Embalagem: No minimo, exibir de forma vislvel, CNPJ 
fabricante, tamanho da peca, numero do Certificado de AprovasSo (CA) e 
numero do lote no 
produto, conforme normas do MTE.

e nome do10 87,00

UNID
PROTETOR FACIAL ACRIUCO TRANSPARENTE, COM CARNEIRA AJUSTA VEL
.altura de270 mm (+/■ 20 mm), largura na parte superior de 280 mm (*/-10 
mm), larghra na parte inferior de 200 mm (*/• 10 mm), espessura minima de 
1,1 mm e que seu desenho permita movimentafoes laterals do usudrio sem 
provocar t esconforto e perda de mobilidade, Ajuste da carneira deve ser 
garantido 
qtravis de
permitir que usudrios de anatomias diferentes a utilize sem perda de 
mobilidade. Acoplada a carneira deve ter uma peca em material polietileno 
para o enc lixe da lente par pinos/parafusos pldsticos ou metdlicos com o 
objetivo degarantir a fixafao da lente.

UNID

nravds de sistema de catraca. A carneira deve ser presa d coroa 
dots parafusos e deve permitir regulagem de altura da cabega para11 43,00

/
TQtAL DE LOTE Rt11

c32.419.490/0001-51
FRANCISCO XAVIER JUNIOR

COMERCIAL XAVIER
I.E. 154.S90.150 

TRAVESSA JOAQUIM LOBO 02 - 161D - CENTRO. Cep: 
45.200-390 -Jequid-Ba CEP: 45.200-390

CNPJ: 32.419.490/0001-51



EQUIPASEG COMERCIAL
EQUIPASEG COMERCIAL DE FERRAMENTAS E PROTEQAO LTDA

Lauro de Freitas, 28 de marfo 2020

Conforme solicitado, segue cota^ao de preco;

VALOR
UNSTARIO VALOR TOTALDESCRIQAO QUANTIDADEUNIDADEITEM R$R$

7.000,00MASCARA DE PROTECAO N951 UN 200 35,00

MACACAO DE SEGURANgA 
TYVEK.2, 80 119,00UN 9.520,00

MASCARA CIRURGICA EM TNT 
,TRIPLA CAMADA3. CXA 20 380,00 7.600,00

OCULOS DE SEGURANGA EM 
ACRILICO ANTI- EMBASSANTE4. UN 15,00100 1.500,00

VALOR GLOBAL R$ 25.620,00

Validade da Cota^ao: 5 dias jOSSSSSSCC'f ::'
Cor didoes de Pagamento: Contra Empenho -a vista 
Garantia: 06 meses em conduces normais de uso.

f

EG COMERCIO DE PROTECAO E FERRAMENTASETM?0 nr: F ~ 
CNPJ 03.935.580/0001-05 
ELBANIO DOS REIS SOUZA 
CPF: 353.984.345-00

fj

EQUIPASEG COMERCIAL DE FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA
RUA CARLOS ALBERTO SANTOS, 327, GALPAO 08, COND. EMPRESARIAL PORTO MIRAGEM
PORT AO..LAURO DE FREITAS - BAHIA CEP 42700-000
TEL/FAX (71) 379-2004/2255
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045/2020

AUTUAgAO

Aos vinte oito dias do mes de Abril do ano de dois mil e vinte, na sede da Prefeitura 
Municipal de Barro Preto, foi encaminhada a Senhora PREFEITA, o Oficio Requisitorio, 
oriundo da Secretaria de Administragao, contendo a descrigao Clara e suficiente da 
pretensao contratual, caracterizagao da essencialidade da contratagao direta em razao do 
valor, a compatibilidade do prego com praticado no mercado e identificagao do recurso 
proprio para fazer face a despesa, ou seja, todos os requisitos autorizadores para realizagao 
deflagrar o procedimento de dispense arrimada no inc. 24, do art. IV, da Lei n° 8.666/93, e 
Lei 13.979 e MP 926, pelo que o autuo sob o n°045/2020. Assim para constar eu, Renata 
Prates dos Santos, Presidente da Comissao de Licitagao, fago o presente registro e 
autuagao.

Barro Preto, 28 de Abril de 2020.

l^ria^Prates^los^l^tosT^

PRESIDENTE DA COMISSAO

Prafa Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197
www.barroDreto.ba.io.org.br

Barro Preto - Bahia.
barropretoprefeitura@gmaii.com

CNPJ: 14.147.458/0001-82
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DESPACHO DA PREFEITA

Pelo presente, determine a autuagao e numeragao rubricada das paginas desta 
solicitagao e seus documentos anexos, pelo servidor municipal competente, com 
anexagao de capa, para fins de formalizagao de processo administrative.

Apos, determine o encaminhamento dos presentes autos ao Setor Contabil para que 
informe acerca da existencia ou nao de disponibilidade orgamentaria para fazer face 
a despesa solicitada, na hipotese de eventual celebragao de contrato.

Posteriormente a manifestagao do Setor de Contabilidade, determine a remessa dos 
autos a Procuradoria Jundica Municipal, para que proceda a analise e elaboragao de 
parecer jundico acerca da legalidade/possibilidade da realizagao da dispensa de 
licitagao e, por consequencia, da celebragao do contrato administrative, a luz dos 
requisites insculpidos na Lei n° 8.666/93, Lei 13.979 e MR 926, apreciando, ainda, a 
minuta do referido contrato, ora anexado.

iara decisao administrativa deCumpridas estas determinagoes, retornem os autp 
minha competencia. /

Barro Preto, 28 de Abril de 2020

Ana Paula SilvsrSimde&Santos 
Rrefeita Municipal

Prafa Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197 
barronretoprefeitura@,2mail.com

CNPJ: 14.147.458/0001-82
www.barropreto.ba.io.org.br

Barro Preto - Bahia.
JMS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

IMBR® E>E3ITii,@

Ao Gabinete da Exma. PREFEITA,

Senhora PREFEITA,

Em resposta a solicita9ao formulada por V. Exa., informo que existe previsao or9amentaria para 

custear as despesas par AQUISIQAO DE EPFS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 

MUNICIPIO AO COMBATE DO COVD-19 da seguinte dota9ao:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO
Unidade Orgamentiria: 0601 SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Fonte de Recursos: 14 TRASNFERlNCIAS DE RECURSOS ■ SUS
Elemento da despesa: 2165- ENFRENTAMENTO EMERGENCIA DE SAUDE COVID -19
Atividade: 3.3.90.30.00000 - MATERIAL DE CONSUMO

Atenciosamente,

Barro Preto, 28 de Abril de 2020

Raphael Sorato Dias Gomes 

Departamento de Contabilidade

Pra?a Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197
www.barropreto.ba.io.org.br

Barro Preto - Bahia.
barropretoprefeitura@gmail.com

CNPJ: 14.147.458/0001-82
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO

PREf EITURA MUNIGPAL DE .

DESPACHO DA PREFEITA

Pelo presente ato administrative, no uso das atribuigoes legais e em conformidade com a 
Lei Federal n- 8.666/93, autorizo a contratagdo direta da LICITA BRASIL COMERCIAL DE 
PRODUTOS EIRELLI, por dispensa de licitapdo, com fundamento no inc. IV, do art. 24, da 
Lei n° 8.666/93, conforme fundamentos do Oflcio Requisitorio e Parecer Jurldico da 
Assessoria Juridica Municipal.

Barro Preto- B<, ZB/tle Abril de 2020.

imoes SantosAna 1 ’amasflva 

^JPrefjeita Municujal

Pra?a Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197
www.barropreto.ba.io.org.br

Barro Preto - Bahia.
barropretoprefeitura@gmaii.com

CNPJ: 14.147.458/0001-82
JMS

http://www.barropreto.ba.io.org.br
mailto:barropretoprefeitura@gmaii.com


&Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA

A Comissao de Licitagao do Municfpio de BARRO PRETO, 
atraves do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, consoante autorizapao 
do(a) Sr(a), vem abrir o presente processo administrative para AQUISIQAO DE 
EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO AO COMBATE 
DO COVD-19.

DA FUNDAMENTAgAO LEGAL

A presente Dispensa de Licitapao encontra-se fundamentada no art. 
a 24, inciso IV, da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, 
Lei 13.979 e MP 926, conforme diploma legal supracitado.

Art. 24 - E dispensavel a licitapao:
IV - nos casos de emergencia ou de calamidade publica, quando caracterizada 
urgencia de atendimento de situagao que possa ocasionar prejufzo ou comprometer 
a seguranga de pessoas, obras, servigos, equipamentos e outros bens, publicos ou 
particulares, e somente para os bens necessaries ao atendimento da situagao 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servigos que possam ser 
concluidas no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrencia da emergencia ou calamidade, vedada a 
prorrogagao dos respectivos contratos;

Lei 13.979

Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de 
importancia internacional decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 

I 2019.

Art. 4°-A A aquisigao de bens e a contratagao de servigos a que se refere 
o caput do art. 4° nao se restringe a equipamentos novos, desde que o 
fornecedor se responsabilize pelas plenas condigoes de uso e funcionamento do

(Incluido pela Medida Provisoria n° 926. de 2020)bem adquirido.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAgAO

Pra?a Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197
www.barropreto.ba.io.org.br

Barro Preto - Bahia.
barropretoprefeitura@gmail.com

CNPJ: 14.147.458/0001-82
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

O presente processo administrative tem per objeto suprir as 
necessidades do Municipio de Barro Preto, atendendo a demanda da(o) 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAIJDE, com fulcra no art. 24, inciso IV, da Lei n.° 
8.666/93, LEI 13.979, MP 926 em obediencia ao Princlpio da Continuidade do 
Servipo Publico, que por sua vez, viabiliza a contratagao em comento, tornando o 
caso em questao, dentro das exigencias requeridas por este dispositive.

JUSTIFICATIVA DO PREQO
A escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente 

de uma previa pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os pregos 
encontram-se compativel com a realidade mercadologica.

Face ao exposto, a contratagao pretendida deve ser realizada 
com, LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELLI no valor de R$ 
17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais), levando-se em consideragao a 
melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste 
processo.

Renata Prates dos Santos
Comissao de Licitagao

Pra?a Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197 
barropretoprefeitura@,gmaiI.com

CNPJ: 14.147.458/0001-82
www.barropreto.ba.io.org.br

Barro Preto - Bahia.
JMS

http://www.barropreto.ba.io.org.br


Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO

t
PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRO PRETO

TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 031/2020
A Prefeita no uso de suas atribui^oes legais e CONSIDERANDO a aquisigao de EPIS para 
atendimento aos profissionais de Saude requisitada devidamente fundamentada sob o 
processo administrativo n° 031/2020;
CONSIDERANDO o teor do Termo de dispensa n° 031/2020;
Considerando os termos do Parecer Juridico e demais elementos do Processo Administrativo 
n. 031/2020, e considerando os aspectos formais e legais do processo, procede-se com a 
presente Dispensa de Licitapao para aquisipao de EPIS em virtude da Pandemia do COVID- 
19, com fundamento no art. 24, inc. IV, da Lei n° 8.666/93, Lei 13.979 e MP 926. 
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o decorrer do Processo 
Administrativo suso mencionado;
CONSIDERANDO, por fim, que a contratapao a ser realizada obedece aos principios no 
enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia intemacional decorrente do 
Coronavirus.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRO PRETO, inscrito no CNPJ sob o n° 
14.147.458/0001-82.
CONTRATADO: LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELLI, inscrito 
no CNPJ sob o n°17.279.745/0001-34.
VIGENCIA: DE 28/04/2020 A 28/05/2020
VALOR GLOBAL: R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais)
RESOLVE: RATIFICAR o processo de Dispensa de Licitapao N°. 031/2020, acolhendo o 
parecer juridico, para que surtam os seus juridicos e legais efeitos, e encaminha o mesmo 
para que seja formalizado o Contrato Administrativo para AQUISICAO DE EPI S PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO >MBATE DO COVD-19.

Barro Preto /BA, 29lde Ab/il de 2020.

OES SANTOSANA PAULA
^ Jfrefeita Municipal

Pra?a Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197 
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TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 031/2020
A Prefeita no uso de suas atribui96es legais e CONSIDERANDO a aquisifao de EPIS para 
atendimenlo aos profissionais de Saiide requisitada devidamente fundamentada sob o 
processo administrativo n° 031/2020;
CONSIDERANDO o teor do Termo de dispensa n° 031/2020;
Considerando os tennos do Parecer Jun'dico e demais elementos do Processo Administrativo 
n. 031/2020, e considerando os aspectos formais e legais do processo, procede-se com a 
presente Dispensa de Licitafao para aquisifao de EPIS em virtude da Pandemia do COVID- 
19, com fundamento no art. 24, inc. IV, da Lei n° 8.666/93, Lei 13.979 e MP 926. 
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o decorrer do Processo 
Administrativo suso mencionado;
CONSIDERANDO, por fim, que a contratatpao a ser realizada obedece aos principios no 
enfrentamento da emergencia de saiide publica de importancia intemacional decorrente do 
Coronavirus.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRO PRETO, inscrito no CNPJ sob o n° 
14.147.458/0001-82.
CONTRATADO: LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELLI, inscrito 
no CNPJ sob o n°17.279.745/0001-34.
VIGENCIA: DE 28/04/2020 A 28/05/2020
VALOR GLOBAL: R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais)
RESOLVE: RATIFICAR o processo de Dispensa de Licitapao N°. 031/2020, acolhendo o 
parecer jun'dico, para que surtam os seus juridicos e legais efeitos, e encaminha o mesmo 
para que seja formalizado o Contrato Administrativo para AQUIS1CAO DE EPI'S PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO AO COMB ATE DO COVD-19.

Barro Preto /BA, 29 de Abril de 2020.

ANA PAULA SILVA SIMOES SANTOS 
Prefeita Municipal

Pra^a Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197
wvvw.baiTOpreto.ba.io.org.br

Barro Preto - Bahia.
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CNPJ: 14.147.458/0001-82

CERTIFICAQAO DIGITAL: 2PP4YT9QHHFC4U98XU+Q4Q 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045/2020 DISPENSA DE LICITAgAO N°031/2020

ADJUDICAgAO

Nos membros da Comissao de Licitafao, nos reunimos para analisar o processo de Dispensa 
de Licitafao n° 031/2020 e apos a verifica?ao de todos os aspectos contabeis e juridicos, 
adjudicamos o objeto da contratafao em favor da empresa LICITA BRASIL COMERCIAL 
DE PRODUTOS EIRELLI, inscrito no CNPJ sob o n°17.279.745/0001-34. AQUISigAO DE 
EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO AO COMBATE DO COVD-
19.

Barro Preto /BA, 29 de Abril de 2020.

Renata Prates dos Santos 
Presidente da Comissao de Licitafao

^ Adriana dos Santos Freitas
Secretaria da Comissao

Pra?a Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197
www.barroDreto.ba.io.org.br
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BARRO PKS5TO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 045/2020 DISPENSA DE LICTTA^AO N°031/2020

ADJUDICACAO

Nos membros da Comissao de Licitapao, nos reunimos para analisar o processo de Dispensa 
de Licitapao n° 031/2020 e apos a verificapao de todos os aspectos contabeis e juridicos, 
adjudicamos o objeto da contratapao em favor da empresa LICITA BRASIL COMERCIAL 
DE PRODIJTOS EIRELLI, inscrito no CNPJ sob o n°17.279.745/0001-34. AQUISIQAO DE 
EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIClPIO AO COMBATE DO COVD-
19.

Barro Preto /BA, 29 de Abril de 2020.

Renata Prates dos Santos 
Presidente da Comissao de Licitapao

Adriana dos Santos Freitas 
Secretaria da Comissao

Prapa Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197
www.barroDreto.ba.io.org.br

Barro Preto - Bahia.
barropretoprefeitu ra@ginail.com

CNPJ: 14.147.458/0001-82
.IMS
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PREFEmjftA MUNICIPAL DE

m

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°045 /2020 DISPENSA DE LICITAQAO N°031 /2020

HOMOLOGAQAO

O Processo Administrativo n° 045/2020, Dispensa de Licitafao n° 031/2020, para que surta os 
seus efeitos juridicos e legais e determino a contratafao em favor da empresa, LICITA 
BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELLI, inscrito no CNPJ sob o 
n° 17.279.745/0001-34 inscrito no CNPJ sob o n°27.920.133/0001-32, AQUISIQAO DE EPI'S 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO AO COMBATE DO COVD-19.

Barro Preto /BA, 29 de Abril de 2020.

<7
Ana PaulalpilwSmioes Santos.

unicipal de Barro PretoP

Pra^a Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197 
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BAHRO PRETf

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°045 /2020 DISPENSA DE LICIT'A^AO N°031 /2020

homologacAo

O Processo Administrative n° 045/2020, Dispensa de Licitafao n° 031/2020, para que surta os 
sens efeitos juridicos e legais e determino a contrataqao em favor da empresa, LICITA 
BRASIL COMERC1AL DE PRODUTOS EIRELLI, inscrito no CNPJ sob o 
n° 17.279.745/0001-34 inscrito no CNPJ sob o n°27.920.133/0001-32, AQUISigAO DE EPI'S 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO AO COMBATE DO COVD-19.

Barro Preto /BA, 29 de Abril de 2020.

Ana Paula Silva Simoes Santos. 
Prefeita Municipal de Barro Preto

Pra^a Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-i l97
wyv'Y. barronreto.ba.io.orir.hr

Barro Preto - Bahia.
barroprctonrefeitura@ginail.eom

CNPJ: 14.147.458/0001-82
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PREFEmiRA MUNICIPAL DE

BARRO PRETO

CONTRATO N° 060/2020 
PROCESSO ADMEVISTRATIVO N° 045/2020 

DISPENSA DE LICITACAO N° 031/2020

CONTRATO PARAAQUISICAO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO MUNICIPIO AO COMBATE DO COVD-19 QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 
LADO O MUNICIPIO DE BARRO PRETO/BA E DO OUTRO LADO, A EMPRESA 
LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELL

PREFEITURA MUNICIPAL BARRO PRETO /BA, pessoa juridica de direito publico interno, 
inscrito no CNPJ sob o n° 14.147.458/0001-82, com sede na Pratja Tenente Osorio Batista, 06, neste 
ato representado pela Prefeita, Ana Paula Silva Simoes Santos, Brasileira, casada, portador da cedula 
de identidade n°0278991152-l SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 529.717.755-34, residente e 
domiciliado Rua Candido Lima, Centro Barro Preto doravante denominado CONTRATANTE e, de 
outro lado, Empresa LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EERELI, inscrita no CNPJ 
(MF) N° 17.279.745/0001-34, estabelecida na Av. Viana Bandeira, n° 119, Sala 04, Centro, Santo 
Amaro- BA, CEP:44.200-000, representada neste ato por seu representante legal, o Sr. Geraldo de 
Salles Brasil Filho, brasileiro, inscrito no CPF/MF N° 631.391.625-53, portador da cedula de 
identidade N° 3815864-72 - SSP/BA, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o 
contrato sob a regencia do art. 4° da Lei Federal N° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e art. 24 inc. IV 
da lei 8.666/93 e suas posteriores altera9oes e mediante as seguintes clausulas e conduces:

CLAUSULA PRIM El RA - DO OBJETO

O presente instrumento contratual tern por objeto AQUISIQAO DE EPFS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO MUNICIPIO AO COMBATE DO COVD-19.

CLAUSULA SEGUNDA - PRESSUPOSTO JURIDICO ADMEVISTRATIVO

A presente contrata?ao decorre da DISPENSA DE LICITACAO N° 031/2020, a qual constitui pecja 

integrante deste instrumento, independentemente de transcrifao.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor global de R$ 17.900,00 (Dezessete mil e 

novecentos reais),conforme itens, quantitative e valor unitario abaixo:

Valor
Unit.

Valor Total.DESCRICAO DOS 
PRODUTOS/MATERIAIS

QT.HMDITEM R$
RS

MASCARA CIRURGICA TRIPLA, descartavel, com tres 
camadas de prote?ao.

285,00 5.700,0001 20CX

OCULOS, DE SEGURANQA, ampla visao, arma?ao 
regulavel e em peca unica em pvc incolor

02 6,00 600,00100UND

MASCARA N 95 PFF2, descartavel, com tres camadas 
de protegao

03 6.000,0030,00200UND

04 MACACOES DE SEGURANQA, Impermeavel 
resistentes a respingos de produtos quimicos manga 
longa com capuz,___________________________

«5.600,170,0080UND

Prafa Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197 
barropretoprefeitura@.gmail.com

CNPJ: 14.147.458/0001-82
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PREfEFTURA MUNICIPAL DE

BARRO PRETO

§ 1° A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autoriza9oes de 
Fomecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo orgao para conferencia dos 
quantitativos efetivamente entregues. Nao sera aceita a emissao de boletos bancarios para 
efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

§ 2° Havendo erro na fatura ou recusa pelo municipio na aceita?ao dos produtos, no todo ou 
em parte, a tramita^ao da fatura sera suspensa ate que a Contratada tome as providencias 
necessarias a sua corre9ao, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da 
reapresenta9ao, devidamente regularizada.

§ 3° A nota fiscai/fatura devera ser emitida pela propria Contratada, obrigatoriamente com o 
numero de inscri9ao no CNPJ apresentado nos documentos de habilita9ao e das propostas de 
pre90s, bem como da Nota de Empenho, nao se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com 

! outros CNPJs.
§ 4° A Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidoes de 
regularidade fiscal e trabalhista.

CLAUSULA OUARTA - DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

I- Os produtos serao solicitados conforme as necessidades do orgao e deverao ser entregues no 
' local a ser especificado na autoriza9ao de fomecimento no prazo maximo de 24h (vinte e 
quatro) a contar do recebimento de cada solicita9§o.

II- O recebimento dos produtos sera pela Unidade requisitante, feito de forma provisoria no 
prazo de 01 (um) dia util para avalia9ao. Caso os produtos sejam rejeitados, fica o proponente 
obrigado a efetuar a troca dos mesmos nas especifica9oes exigidas em edital e quantidades 
relativas, sem onus para a Administra9ao, no prazo de 02 (dois) dias uteis a partir da 
notifica9ao;

§ 1° Todos os produtos entregues deverao estar rigorosamente de acordo com o que foi solicitado; 
§2° Em caso de devolu9ao dos produtos, por estar ou estarem em desacordo com as 
especifica9oes, todas as despesas serao atribuidas ao fomecedor;
§ 3° A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informa96es, com as 
caracteristicas apresentadas pelos produtos, estara sujeita as san9oes previstas na legisla9ao 
vigente e a nao substitui9ao pelo material adequado sera considerado como recusa da entrega.
§ 4° A empresa devera garantir a qualidade dos produtos e responsabilizar-se por danos que 

| porventura sejam causados pelo fomecimento de produtos de ma qualidade.
§ 5° A empresa vencedora sujeitar-se-a a mais ampla e irrestrita fiscaliza9ao por parte do 
municipio, encarregada de acompanhar a entrega dos produtos prestando esclarecimento 
solicitados, atendendo as reclama9oes formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota 

: Fiscal, qual devera ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA.

Constituem obriga96es da contratada:
a) Efetuar o fomecimento dentro das especifica9oes e/ou conduces constantes da

proposta do termo de Dispensa de Licita9ao; / \
b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontrata9oes ou transferencla 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,
Pra^a Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197
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fomecimento regular dos produtos;
e) Manter todas as conduces de habilitate) exigidas na licitafao durante todo o 

periodo de execu9ao do contrato.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obriga5oes do contratante:
a) Efetuar o pagamento na forma estabelecida no contrato.
b) Proporcionar todas as conduces para que a Contratada possa realizar o 

fomecimento de acordo com as determinafoes do Contrato;
c) Exigir o cumprimento de todas as obriga9oes assumidas pela Contratada, de 

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
d) Exercer o acompanhamento e a fiscaliza9ao da entrega dos materiais por 

servidor especialmente designado.
e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrencia de eventuais descumprimentos 

das obriga9oes contratuais, fixando prazo para a sua corre9ao;
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especifica9oes constantes da proposta, para fins de 
aceita9ao e recebimento definitivos;

g) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga9oes da Contratada, atraves 
de servidor especialmente designado.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA
O prazo de vigencia do contrato sera da data da sua assinatura ate 29 de Maio de 2020 ou com 
o fomecimento total dos produtos, ou o que ocorrerprimeiro.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZACAO

Competira ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execu9ao do contrato, 
ficando esclarecido que a agao ou omissao, total ou parcial, da fiscaliza9ao do 
CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de total responsabilidade na execu9ao do 
contrato.

§1° A FISCALIZACAO cabera o direito de rejeitar quaisquer produtos que nao satisfa9am os 
padroes especificados ou os criterios de qualidade requeridos, bem como de exigir sua pronta e 
imediata substitui9ao por outros que os atendam, sem que caiba a CONTRATADA qualquer 
tipo de reclama9ao ou indeniza9ao.
§ 2° Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer 

: exigencias do Fiscal ou do substitute, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra 
qualquer onus extra para a CONTRATANTE, nao implicando essa atividade de 
acompanhamento e fiscaliza9ao qualquer exclusao ou redu9ao da responsabilidade da 
CONTRATADA, que e total e irrestrita com rela9ao aos serv^os contratados, inclusive 
perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, faiha, problema, irregularidade ou 
desconformidade observada na execu9ao do Contrato.

§ 3° A atividade de fiscaliza9ao nao resultara, tampouco, e em nenhuma hipotese, em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

CLAUSULA NONA - DA MANUTENCAO DO EOUILIBRIO ECONOMICO FINANCE]

■ Os contratantes tern direito ao equilibrio economico financeiro do contrato, com base no Art. 
65, II, da Lei 8.666/93, procedendo-se a revisao do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra 
varia9ao de pre90s, que seja imprevisivel ou previsivel, porem com consequencias 
incalculaveis, que onere ou desonere excessivamente as obriga9oes pactuadas no presente 
instrumento.
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§ 1° A contratada, quando for o caso, devera formular a Administra9ao requerimento para a 
revisao do contrato, comprovando a ocorrencia de aumento de prefos, obedecendo o que se 
segue:
I- a comprova9ao sera feita por meio de documentos, tais como lista de pre90 de fabricantes, 
notas fiscais de aquisi9ao de materias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas a epoca 
da elabora9ao da proposta e do momento do pedido de revisao do contrato;
II- junto com o requerimento, a contratada devera apresentar planilhas de custos comparativas 
entre a data da formula9ao da proposta e do momento do pedido de revisao do contrato, 
evidenciando o quanto o aumento de pre90S ocorrido repercute no valor total pactuado.
III- A Administra9ao, reconhecendo o desequilibrio economico-financeiro, procedera a revisao 
do contrato.
§ 2° Independentemente de solicita9ao, a Administra9ao podera convocar a contratada para 
negociar a redu9ao dos pre90s, mantendo o mesmo objeto cotado, na quaiidade e nas 
especifica9oes indicadas na proposta.
§ 3° As altera9oes decorrentes da revisao do contrato serao publicadas na Imprensa Oficial.

CLAUSULA DECEMA PRIMEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos financeiros para fazer face as despesas correrao por conta das seguintes dota9oes 
or9amentarias:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO
Unidade Or^amentaria: 0601 SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Fonte de Recursos: 14 TRASNFERENCIAS DE RECURSOS - SUS
Elemento da despesa: 2165- ENFRENTAMENTO EMERGENCIA DE SAUDE COVID -19
Atividade: 3.3.90.30.00000 - MATERIAL DE CONSUMO

CLAUSULA DECEMA PRIMEIRA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o onus dos encargos e tributes, 
incidentes sobre o fomecimento dos produtos, objeto do presente Contrato.

CLAUSULA DECEMA SEGUNDA - DAS SANCOES
Em caso de inexecu9ao parcial ou total das conduces fixadas, erros ou atraso na execu9ao do 
contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administra9ao podera, a seu criterio, isolada ou 
cumulativamente, garantida a previa defesa, aplicar a contratada as seguintes penalidades: 

a) Advertencia por escrito, nos casos de falta leve.

b) Multa de 0,3% (tres decimos por cento) por dia em caso de atraso e/ou suspensao do 
fomecimento dos produtos, ate o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o 
valor do Contrato, quando nao comprovar motive de for9a maior ou caso fortuito 
impeditivos do cumprimento da obriga9ao assumida dentro do prazo estabelecido, que 
venha a ser reconhecido pela Administra9ao. A partir do 11° dia, sera considerado 
descumprimento total da obriga9ao assumida.

c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de 
descumprimento total das obriga9oes assumidas, salvo por motive de for9a maior que 
venha a ser reconhecido pela Administra9ao.

d) Suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao e impedimento de contratar com 
o municipio, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave,
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consideradas aquelas que causem prejuizo a Admiiustra9ao;

e) Impedimento de licitar com a Administra^ao Publica (declara9ao de inidoneidade) pelo 
periodo de ate

5(cinco) anos, nos casos de falta gravissima, especialmente se a CONTRTADA falhar on 
fraudar a execu9ao do contrato, comportar- se de modo inidoneo, cometer fraude fiscal ou 
qualquer ato ilicito.

: § 1° As multas referidas nesta clausula serao descontadas no pagamento ou cobradas 
judicialmente.
§ 2° As san9oes previstas nas alineas “a” e “f ’ poderao ser aplicadas cumulativamente com as 
san9oes previstas nas alineas “b”,e “c”
§ 4° As multas poderao ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida a 
ADJUDICATArIA ou recolhidas diretamente a conta corrente do municipio de, no prazo de 
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da notifica9ao do ato de puni9ao, ou, ainda, 
quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.666/93.
§ 5° As penalidades aplicadas so poderao ser relevadas, em razao de circunstancias 

; excepcionais, e as justificativas so serao aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas 
em fatos reais e comprovaveis, a criterio da autoridade municipal competente, desde que 

; formuladas no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis da data em que a ADJUDICATARIA 
tomar ciencia.
§ 6° No processo de aplica9ao de penalidades sera assegurado o direito ao contraditorio e a ampla 
defesa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

I - A inexecu9ao total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisao, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993.
II- O contrato podera ser rescindido, conforme os casos enumerados nos incisos I a XVIII do 

! art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
III- Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do procedimento, 
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

; IV- A rescisao do contrato podera 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.° 8.666/93, 
mediante notifica9ao atraves de oficio entregue diretamente ou por via postal, 
com prova de recebimento, sem prejuizo das penalidades previstas neste 
contrato;
b) amigavel, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo 
aditivo ao contrato, desde que haja conveniencia para a Contratante e
c) judicial, nos termos da legisla9ao.
d) - A rescisao unilateral ou amigavel devera ser precedida de autoriza9ao escrita e 

fimdamentada da autoridade competente.
V- De conformidade com o § 2° do artigo 79, da Lei n° 8.666/93, quando a rescisao ocorrer 

i com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do contratado,
sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofiido, tendo ainda 
direito aos pagamentos devidos pela execu9ao do contrato ate a data da rescisao;
VI- A rescisao podera acarretar na reten9ao dos creditos deconentes do contrato, ate o limite 
dos prejuizos causados a CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECEMA OUARTA- DA SUCESSAO

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

CLAUSULA DECEMA QUINTA - DA LEGISLACAO APLICAVEL

O presente CONTRATO reger-se-a pelas normas estabelecidas na Lei 13.979/20 e 
supletivamente as normas do Direito Civil patrio.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

Conforme disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 com as alterafoes 
introduzidas pela Lei Federal n° 8.883, de 08 de junho de 1994, o presente instrumento 
contratual sera publicado no Diario Oficial do Municipio de Barro Preto na forma de extrato, 
como condi^ao de sua eficacia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

Com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, as partes elegem o foro da 
Cidade de Barro Preto, para dirimir as questoes oriundas do presente Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haver 
presente instrumento contratual em 03 (tres) vias, de iguallfepr e forma, o qual depois de lido e 
achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes. )

Ajijustado e contratado, foi lavrado o

Barro Preto-BA, 29 de Abril de 2020.

A SIMOES SANTOSANA IbVUL; l I 
F*gfejia Municipal

LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI 
Geraldo de Sailed Brasil Filho 

Contratada
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CONTRATO N° 060/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 045/2020 

DISPENSA ©I 1JCITACAO W 031/2020

CONTRATO PARAAQUISICAO DE EM'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO MUNICfPIO AO COMBATE DO COVD-19 QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 
LADO O MUNICfPIO DE BARRO PRETO/BA EDO OUTRO LADO, A EMPRESA 
LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EXRELL

PREFEITURA MUNICIPAL BARRO PRETO /BA, pessoa juridica de direito pdblico intemo, 
iascrito no CNPJ sob o a0 14.147,458/0001*82, com s@de na Pxaga Tenente Os6rio Batista, 06, aeste 
ato representado pela Prefeita. Ana Paula Silva Simdes Santos, Bj-asileira, ca:>ada, portador da cedula 
de identidade n°0278991152-1 SSP/BA mscrito no CPF sob o n° 529.717.755-34, residente e 
domiciliado Rua Candido Lima, Centro Barro Preto doravante denominado CONTRATANTE e, de 
oulro lado, Empresa LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
(MF) 140 17.279.745/0001 -34, estabeiecida na Av. Viana Bandeira, n° 119, Sala 04, Centro, Santo 
Amaro- BA, CEP:44.200-000, representada neste ato por sen representante legal, o Sr. Geraldo de 
Salles Brasil Filho, brasileiro, inscrito no CPF/MF N° 631.391.625-53, portador da c£dtila de 
identidade N° 3815864-72 - SSP/BA, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o 
contrato sob a regencia do art. 4° da Lei Federal N° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e art. 24 inc. IV 
da lei 8.666/93 e suas posteriores altera^oes e mediante as seguintes cldusulas e condi9oes:

CLAUSULA PRIMEmA - DO OBJETO

O presente instmmento eontratual tem por objeto AQUISICAO DE EPFS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO MUNICIPIO AO COMBATE DO COVD-19.

CLAUSULA SEGUNDA - PRESSIJPOSTO JURIDICO ADMINISTRATIVO

A presente contrata^ao decorre da DISPENSA DE LiCITA^AO N® 031/2020, a qua! consritui pefa 

integrante deste instrumeHto, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO
A CONTRAT ANTE pagara a CONTRATADA o valor global de R$ 17.900,00 (Dezessete mil e 

noveeentos reais),confomie itens, quantitativo e valor unitario abaixo:

Valor
Unit.

Valor Total.DESCRICAO iKJS 
FRODUTOS/MATESIAIS

ttvm11 CliTA QT.UNTO RS
RS

MASCARA CIRURGICA TR1PLA, descartavei. com ties 
camadas de protofao.

01 5.700,00285,0020cx
OCULOS, DE SEGURANCA, ampla vislo, armafSo
regulavel eempeca unica em pvc in color

02 6,00 600,00100UND

MASCARA N 95 PFF2, descartave), com trcs camadas
de protefSo

03 30,00 6.000,00200UND

MACACOES DE SEGURANCA, Impermeavel
resistentes a respmgos de produtos quimicos manga 
longa com capuz.  

04 70,00 5.600,180UND
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§ i° A Contraiada devera encaminhar junto 4 Nota Fiscal on Fatora, as Automates de 
Fomecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado peio orgao para conferencia dos 
quantitativos efetivamente entreguss. Nao sera aceita a emissao de boletos bancMos para 
efetuar o pagaraento das Notas Fiscais e/ou Fatoras.

§ 2® ffavmdo mm mi fttura on teeusa p®lo mmMpm nt tedta^lo dog prodatos, no tode oh 
'em parte, a tramita§le da fttea mt aaspgasa ate qua a Coafimtada tom® as providlnffiai 
necessdrias a saa conre$ao, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da 
reapresentaggo, devidamente regularizada.

§ 3° A nota fiscal/fatura devera ser esnitida pela propria Conttatada, obrigatoriamente com o 
mimero de inscri^ao no CNPJ aprcsentado nos documentos de habilitagao e das propostas de 
ptepi, bent eo®0 tla Nota is Imp®bo, hIo se admitiado notes fiseiii/fite’as emitldas &m 
oufroi CNPJi.
| 4® A Contrateda dev^i apregerstar ju&tameate com a Nets Fiieal todtts as e@rtidSas do 
regnlaridade fiscal e trabalhista.

CLAUSULA OUARTA - BO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO BOS PRODtlTOS
I- Os produtos serao solicitados conforme as necessidades do orgao e deverao ser entregues no 
local a ser espeeificado na autoriza^ao de fomecimento no prazo maximo de 24h (vinte e 
quatro) a contar do recebimento de cada soiicita^ao.

IF O recebimento dos produtos sera pela Unidade requisitante, feito de forma provisoria no 
prazo de 01 (um) dia util para avalia^ao. Caso os produtos sejam rejeitados, fica o proponente 
obrigado a efetuar a fcroca dos mesmos nas espmficafdes exigidas cm edital e quantidades 

irelativas, sem 6nus para a Administragao, no pmzo de 02 (dots) dias uteis a parttr da 
inotificafao;

! § 1° Todos os produtos entregues deverao estar rigorosamente de acordo com o que foi solicitado; 
§2° Em caso de devolugao dos produtos, por estar on estarem em desacordo com as 
especificagoes, todas as despesas serao atribuidas ao fomecedor;
§ 3° A bcitante fica ciente de que se bouver incompatibiiidade de suas mforma^oes, com as 
caraeteristicas apresentadas pelos produtos, estara stgeita as sangoes previstas na legislagao 
vigente e a nao substituigao pelo material adequado sera considerado como recusa da entrega.
§ 4° A empress devera garantir a qualidade dos produtos e responsabil izar-se por danos que 
porventura sejam causados pelo fomecimento de produtos de ma qualidade.
§ 5° A empress vencedora sujeitar-se-a a mais amp]a e irrestrita fiscaiizagao por parte do 
municipio, encarregada de acompanhar a entrega dos produtos prestando esclarecimento 
solicitados, atendendo as reclamagdes formuladas, inclusive todas as en&egas e anexar a Nota 
Fiscal, qual devera ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

CLAUSULA QUINTA - BAS OBRIGACOES BA CONTRATAPA.

Coastituem obrigagoes da contratada:
a} Efetuar o fomecimento dentro das especificagoes e/ou condi goes constantes da

proposta do termo de Dispensa de Licitagao; f^\
b} Executar diretamente o Contrato, sem sabcontratagdes ou transferencfa de 

responsabilidades; \
c} Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contrataate; \
d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contraiante \ 

___________ qualqner anormalidade de carater urgente que possam prejudicar o j
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fomecimento regular dos produtos;

e) Manter todas as condi^Qes de hafailitafao exigidas na iicita?ao durante todo o 
periodo de execuyao do contrato.

clAusula sexta - DAS obrigac6es bo contratawte

Constituem obriga^oes do oontratante:
a) Efetuar o pagamento na forma estabelecida no contrato.
b) Proporcionar todas as condifoes para que a Contratada possa realizar o 

fomecimento de acordo com as detennina^oes do Contrato;
c) Exigir o cumprimento de todas as obligates assumidas pela Contratada, de 

acordo com as ciausuias contratuais e os termos de sua proposta;
d) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao da entrega dos materiais por 

servidor especialmente designado.
e) Notificar a Contratada pot cscrito da ocorrencia de eventuais descumprimentos 

das obrigayoes contratuais, fixando prazo para a sua corre^ao;
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriiinsnts eem as i§p@elisa?8@s eoMtaatei in proposta., pora flas d@ 
aeaitafio e rseebimento definitivos;

g) Acompathar e isealiz® o cumprimeato das ©brigades da Centtafaia, atmv& 
de servidor especialmente designado.

CLAUSULA SETIMA - DA V1GENCIA
O prazo de vigencia do contrato sera da data da sua assinatura ate 29 de Maio de 2020 ou com 
o fomecimento total dos prodntos, ou o que ocorrer primes ro.

clAusula oitava - ba fiscalizacAo

Competiri ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execugSo do contrato, 
ficando esclarecido que a 3980 ou omisslo, total ou parcial, da fiscalizagHo do 
CON'fRATANTE Mo eximira a CONTRATADA de total responsabilidade na execute do 
contrato.

§1° A FISCALIZACAO cabers o direito de rejeitar quaisquer produtos que nSo satisfepam os 
padroes especificados ou os criterios de qualidade requeridos, bem como de exigir sua pronta e 
imediata substituipao por outros que os atendam, sem que caiba a CONTRATADA qualquer 
tipo de reclamacao ou indeni za^ao.
§ 2° Cabe a CONTRATADA atendcr prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer 
exigencias do Fiscal ou do substitato, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra 
qualquer onus extra para a CONTRATANTE, nao impiicando essa atividade de 
acompanhamento e fiscalizacao qualquer sxciusao ou redupao da responsabilidade da 
CONTRATADA, que e total e krestrita com rela^ao aos send 90s contratados, inclusive 
perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou 
desconfomnidade observada na execucao do Contrato.

§ 3° A atividade de fiscalizacao nao resultarl tatnpouco, e em neuhiima Mpdtese, em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de sens agentes, prepostos e/ou assistentss.

CLAUSULA NONA- DA MANUTENCAO DO EOUILSSMO ECONOMCO FINANCEpa f\
Os contratantes tem direito ao equilibrio economico financeiro do contrato, com base no Art. 
65, H, da Lei 8.666/93, procedendo-se a revisao do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra 
variapao de prepos, que seja impretfsivel ou previsivel, porem com consequencias 
incalculaveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigacoes pactuadas no presente 
instmmento. 

Pra?a Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197 
liarroiaretonrefeitura@gmaiLcaiti , - www.barronreto.ba.fe.ore.br 

CNPJ: 14.147.458/0001-82 Bano Fret© - Bahia.

http://www.barronreto.ba.fe.ore.br
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§ 1° A contratada, quando for o caso, deverd formular a Adnimistrafgo requerimeato para a 
revisao do contrato, comprovando a ocorrencia de aumento de pre^os, obedecendo o que se 
segue:
I- a comprovapao sera feita por meio de documentos, tais como iista de prego de fabricantes, 
notas fiscais de aquisigdo de materias-primas, de ttansporte de mercadorias, alusivas a epoca 
da elaborayao da proposta e do momento do pedido de revisao do contrato;
n-junto eom 0 reqnerimento, a coBfratada devera apresentar planilhas de castos comparativas 
eatr© a date da formidable da proposta e do momssto to pedido do rovisfio do contrato, 
evideadando o quanto o auraeato de pre^os ocorrido repercute no valor total pactuado.
Ill- A Administra§ios reconheccado o desequiiibrio eeondrraco-financeiro, proc&dsri A revisSo 
do contrato.
§ 2° Independentemente de solicita^ao, a Administra$So podera cotivocar a contratada para 
negociar a reducao dos preijos, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas 
especificafdes indicadas na proposta.
§ 3° As alteragoes decorrentes da revisao do contrato serao publicadas na Imprensa Oficial. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PA POTACAO ORCAMBNTARJA

Os recursos financeiros para fazer face as despesas correrao por conta das seguintes dotagoes 
or9atnentarias:
jUnidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO 
iUnidade Orpamentaria: 0601 SEC MUNICIPAL DE SAUDI - FMS 
(Eonte de Recursos: 14 TRASNFERliNCIAS DE RECURSOS - SUS 
Elemento da despesa: 2165- ENFRENTAMENTO EMERGENCIA DE SAUDE COVID -19 
Atividade: 3.3.9030.00000-MATERIAL DE CONSUMO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS

Sera de inteira responsabibdade da CONTRATADA, o onus dos encargos e tributes, 
incidentes sobre o fomecimento dos produtos, objeto do presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNPA - DAS SANCOES

Em caso de inexecucao parcial ou total das condi0es rixadas, erros ou atraso na execugto do 
contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administra^ao poderd, a seu crit&io, isolada ou 
cumulativameate, garantida a previa defesa, aplicar a contratada as seguintes penalidades: 

a) Adveiteneia por escrito, nos cases de faita leve.

b) Multa de 0,3% (tres decimos por cento) por bia em caso de atraso e/ou suspensao do 
fomecimento dos produtos, ate o limits de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o 
valor do Contrato, quando nao comprovar motivo de for^a maior ou caso fortuito 
impeditivos do cumprimento da obriga^ao assutnida dentro to prazo estabelecido, que 
venha a ser reconhecido pela Administragao. A partir do 11° dia, sera considerado 
descumprimento total da obrigaijao assmmda

c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de, 
descumprimento total das obriga$6es assumidas, salvo por motivo de for^a maior que 
venha a ser reconhecido pela Administraifao.

d) Suspensao temporsria de participa^io em lidtagao e impedimento de contratar com 
o municipio, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, nos casos de faita grave.
Pra?a Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Pax (73) 3249-1197

www.barropretn.faa.io.org.br
Barra Preto—Babia.

barroaretonrefeitura@gmai8.coin
CNPJ: 14.I47.458/0061-S2
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consideradas aquelas que causem prejuko a Administragao;

s) fapedimenlo de iicitar com a Admimstragfo Publics (dedaragSo d@ inidongidade) polo 
period© de atd

5(cinco) anos, aos casos de falta gravissima, especialmente se a CONTRTADA falhar ou 
fraudar a execugao do contrato, comportar- se de modo inidoneo, cometer fraode fiscal ou 
qualquer ato ilicito.

§ 1° As muitas referidas aesta clausula serao descontadas no pagamento ou cobradas 
judiciaknente.
§ 2° As sangoes previstas nas alineas “a” e “f ’ poderao ser aplicadas cumulativameate com as 
sangoes previstas nas alineas ctb”,e V’
§ 4° As muitas poderao set descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida a 
ADJUDICATARIA ou recoMdas diretamerste a conta corrente do municipio de, no prazo de 
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da notificagao do ato de punigao, ou, ainda, 
quando for o caso, cobrado judiciaknente, nos termos do aitigo 86 da Lei n° 8.666/93.

; § 5° As penalidades aplicadas so poderao ser relevadas, em razao de circunstancias 
: mxpeioam, e m justiieativas sd serao aeeitas quando foraiuladas por esorito, fimdameotadss 
em fetos reds e eomprovAveis, a erit^rio da autoridade municipal competeate, dssdc que 
formuladas no prazo mdximo de 05 (cinco) dias uteis da data em que a ADJUDICATARIA 
tomar ciSncia.
§ 6° No processo de apiicagao de penalidades sera assegurado o direito ao contraditorio e a ampla 
defesa.

CLAUSULA PfeCIMA TERCEHtA - DA KESC1SAO

11 - A inexecugao total ou parcial do contrato podera ensejar a sua resdsao, confonme disposto 
! nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993.
II- O contrato poderd ser rescindido, conforme os casos enumerados nos incisos 1 a XVIII do 
art. 78 da Lei Federal n0 8.666/93.
III- Os casos de resdsao contratual serao fermalmente motivados nos autos do procedimento, 
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
IV- A rescisao do contrato podera 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° 8.666/93, 
mediante notificagSo atraves de oficio entregue diretamente ou por via postal, 
com prova de recebimento, sem prejmzo das penalidades previstas neste 
contrato;
b) amigavei, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo 
aditivo ao contrato, desde que baja convenienda para a Connatante e
c) judicial, nos termos da legislagao.
d) - A rescisao unilateral ou amigavei deveriL ser precedida de autorizagao escrita e 

fimdamentada da autoridade competente.
V- De conformidade com o § 2° do artigo 79, da Lei n° 8.666/93, quando a rescisao ocorrer 
com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, scan que baja culpa do contratado, 
sera este ressarcido dos prejuizos regularmeute comprovados que houver sofiido, tendo ainda 
direito aos pagamentos devidos pela execugao do contrato ate a data da rescisao;
VI- A rescisao podera acarretar na retengao dos creditos decorrentes do contrato, ate o limite l \
dos prejuizos causados a CONTRATANTE. V

Fone/Fax (73) 3249-1197 Z
www.harrooreto.&a.io.org.hr ' ^

Barro Preto - Bafera.

Praga Antonio Osorio Batista, n° 06- Centro CEP: 45.625-000 
barronretoDrefeitMra@ginail.coin

CNPJ: 14.147.458/0001-82
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PREFEfTURA ftfiUNiCiPAL DE BARRO PRETO

CLAUSULA DfeCIMA OUARTA- DA SUCESSAO

O presente instnunenio obriga as partes CONTRATANTES e aos sens sucessores, que na {alfa 
delas assumem a responsabilidade pelo seu integral cnmprimento.

CLAUSULA 0ECIMA QUINTA - DA LEGISLACAQ APLICAVEL

O presente CONTRATO reger-se-a pelas nprtnas estabelecidas na Lei 13.979/20 e 
supletivamente as normas do EHreitb Civilpatoio.

CLAUSULA QECIMA SEXTA - BA PUBLICACAO

Conforme disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 coin as alterafdes 
introduzidas pela Lei Federal n° 8.883, de 08 de junho de 1994, o presente instmmento 
cdntratual sera publicado no Diario Oficial do Municipio de Barra Preto na forma de extrato, 
como condifao de sua eficacia.

CLAUSULA DEOMA SiHMA - BOFORQo
Com renuncia a qualquer outro por mais privilegjado que seja^ as partes efegem o fora da 
Cidade de Baito Preto, para diiimir as questoes oriuiidas do presente Contrato.
E, para firmeza e coma prava de assim haveragotre-^^ajustado e contratado, foi lawado 6 
presents insbiioiettto eonfratiial em 03 (trls) vip, de e fcnxna, o qud depois de lido e
achado Gonforme, vai assinado pdas partes coijtratantes. )

Bairo Preto-BA, 29 de Abril de 2020.

•ANA MtJjy L SiEYASSERIOES SANTOS-

LiomBi
Geraido deSall

-CoSii^tedao

Pra^a Antonia Os6rio Barista, n° 06 - Centro CEP: 45^625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197 
6iarronretoarefeitMra@gntaii.coim

CNPJ: 14.147.458/0001-82 Bamt Preto- Bahia.
vjww.batrraareto.ha.io.ors.br
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO ascnmjPAMywcipftj. as.mmmim

RESUMO DE CONTRATO VINCULADO A DISPENSA DE LICITACAO N°03112020

CONTRATO N° 060/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRO PRETO, inscrito no CNPJ sob o n° 
14.147.458/0001-82.

CONTRATADO: LICTTA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELLI, inscrito 
no CNPJ sob o n°17.279.745/0001-34.

OBJETO: AQUISIQAO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIClPIO 
AO COMBATE DO COVD-19.
FUDAMENTO LEGAL - art. 24, inc. IV, da Lei n° 8.666/93, Lei 13.979 e MP 926.

VIGENCIA: DE 29/04/2020 A 29/05/2020

VALOR GLOBAL: R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais).

Barro Preto /BA, 29 de Abril de 2020.

ANA PAULA SILVA SIMOES SANTOS 
Prefeita Municipal

Praya Antonio Osorio Batista, n° 06 - Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197
www.barrODreto.ba.io.org.br

Barro Preto - Bahia.
barropretoprefeitura@gmail.com

CNPJ: 14.147.458/0001-82

CERTIFICAQAO DIGITAL: 2PP4YT9QHHFC4U98XU+Q4Q 
Esta edigao encontra-se no site oficiai deste ente.

http://www.barrODreto.ba.io.org.br
mailto:barropretoprefeitura@gmail.com


Reoetta Fedeicddo Brasil29/08/2019

REPOBLICA FEDERA1WA DO BRASIL 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

WOMSW oe WSCftJCAO
17-279.745/0001*34
BIATRg

COMPROVANTE DE INSCRI^AO E DE SflUAgAO
CADASTRAL

OATAOeABEKTURA
10/12/2012

HOME EWRESMTM.
UCfTABRASL COMERCIAL PE PRODUTDS BREU
TtTULO DO ESTACELCCtMeWTO (NOME OE FAHTASJA)
UCfTABRAS*.

PORTE
ME

COOlGO E OESCRI^AO DA ATMOAOE ECOMdMCA PRTC^AL
4&A7-Q-01 - Comirelo a1acadt»t» tfa «rtlgot Ob «crtt6rto « do pap«tarta
cOaiCOE OESOHSOAOD^ ATTODA0E3 ECONdMCAS KCUNDMQAS
46.43-6-01 -Comerck ataeacfltta decalgadDA
46.72-9-00 - ComAreto atacadlsti de ferrapDfis e fcTTMwentia
46^1*3-00 - ComOrcio attcsdlsta do mOqufnae, optrdhos o equfpamcntos para mo agiopocuirto; partma pe^as
46.79-699 - ComOrdo atacacDsta do materials cte constru^lo am paral
4&73-7-00 * Comtrcto atacadMa do sraterf «l oMtileo
46^*44M • Comirdo atacadista do mAvida o art^oa do colchoaria
4649-496 ■ComferctootecacBstaifeprodutea do Wgtene.B!npeia«cdroofvis>odoTnteniar
4fi.42-792 - ComOretd atacaiSsta do foupas e ocootdrim para usoprofiistonal o do ooaurtnfa do trabdho
46.61-692 * Comircid otacacCota do ouprlmorOos para tnfo*wiaCca
47.63994-Comdrci^oarayata do arttgoa do caca.poscaocafTytng
OOOtOOEDESCfQgXoDAKATUREZAJURtaCA
2309 - Emprosa Individual do Ro&ponsM^ndado Umttada (do Matured Empros4ri

N0M9K)LOCRADOUHO
AVVIANABAWOBRA

00MPl£MEH70
SALAQ4119

CEP MUNIClPm
SAHTOAMARO

UFBAfTRODtSTHTTO
CENTRO44^00900 BA

ENDEREOdELETROMCO
ncltabraosn@hofanatlj»ri

mEF0»E
(71)92779000

gKTE fEOERATTWO WESPOHSjAVEL fHFR]

DATA DA SmJACAO CADASTRAL 
10/12/2012 SmMCAO CADASTRAL

ATIVA
MOTTVOOE STTUACAO CADASTRAL

j SmiACAO ESPECIAL DATA OA STUMCAO ESPCOAL

Aprovado pela {ristmgao Normativa RFB n° 1.363, de 27 de dezembrode 2018. 
Emilido no dia 29/08/2019 0s 15:54:30 (data e hora de Srasnia). PSgina; 1/1
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ATO DE TRANSFORMACAO DE SOCIEDADE LIMITAPA EM EMPRESA INDIVIDUAL »
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 17.279.I4S/00ai-3r :*• • • «•

m
• •• ••

Pelo presente instrumento, a Sr. GERALDO DE SALLES BRASIL FILHO, brasileiro, 
rraior, solteiro, nascido aos 11/09/1972, em Salvador - BA, empres&rio, portador da 
Cedula de Identidade RG n°. 3815864 72 SSP-BA, e CPF n°. 631.391.625-53, residente e 
domiciliado na Av. Luis Tarquinio, n° 12, Vilas do Atlantico, Lauro de Freitas-BA, CEP 
42700-000, Socio da Sociedade LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA - 
WE, com sede na Avenida Viana Bandeira, n° 119, Sala 04, Centro, Santo Amaro - BA, 
CEP 44200-000, inscrita na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n°. 
29204274260, e o CNPJ sob n°. 17.279.745/0001-34, resolve na melhor forma de direito 
e consoante com o artigo 1.003 da Lei n°. 10.406/2002 e em conformidade com a Lei 
12.441/2011, altera o tipo juridico DE SOCIEDADE LIMITADA para EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI conforme clausulas a seguir:

LAUSULA 1a: Fica transformada neste ato esta empresa em Empresa Individual de 
esponsabilidade Limitada 
OMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI.

C
EIRELI, sob a denominagao de LICITA BRASILR

C

CLAUSULA 2a: O capital social que e de R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais, fica elevado 
neste ato em mais R$ 80.000,00 (oitenta mil) reais, ficando o valor total do capital social 
de RS 120.000,00 (cento e vinte mil) reais, dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas 
no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em 
rroeda corrente do pais.

Apos a presente transformagio, o titular resolve constituir a EIRELI

CONTRATO DE TRANSFORMA<JAO DA EMPRESA INDIVUDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA

LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI

CNPJ: 17.279.745/0001-34

Pelo presente Instrumento Particular de Constituigao:

GERALDO DE SALLES BRASIL FILHO, brasileiro, maior, solteiro, nascido aos 
11/09/1972, em Salvador - BA, empres6rio, portador da C6dula de Identidade RG n°. 
3315864 72 SSP-BA, e CPF n°. 631,391.625-53, residente e domiciliado na Av. Luis 
Tarquinio, n° 12, Vilas do Atlantico, Lauro de Freitas-BA, CEP 42700-000, resolve com 
findamento no art. 980-A, da Lei n°. 10.406/02 constitui uma EMPRESA DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual sera regida pelas clausulas e 
condigdes seguintes:

CLAUSULA 1a: A empresa girara sob o nome empresarial de LICITA BRASIL 
COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI.

Certifico o Registro sob o n° 29600190514 em 09/05/2017 
Protocolo 170200973 de 12/04/2017
Nome da empresa LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI ME NIRE 29600190514
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 211527783148232

autentioada digitalmente e assinada em 11/05/2017 
por Heiio Portela Ramos - Secreterio Geral

http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
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• ••• •• «• ••
CONTRATO DE TRANFORMACAO DA SPCE&ACg LtMflTADA'EM EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONS/ifBtLtPAftE ^UWIT-AbA.1

LICITA BRASIL COWIERCIAL DE PRODUTOS EIRE LI

CNPJ: 17.279.745/0001-34

CLAUSULA 2a: A empresa possui sede e domicilio na Avenida Viana Bandeira, n° 119, 
s<ila 04, Centro, Santo Amaro-BA, CEP 44200-000.

Paraarafo Primeiro: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependencia, mediante altera^ao contratual.

CLAUSULA 3a: A empresa tem o seguinte CNAE e objeto social:

4647-8/01 - Comercio atacadista de artigos de escritdrio e de papelaria;
4643-5/01 - Comercio atacadista de cal$ados;
4672- 9/00 - Comercio atacadista de ferragens e ferramentas;
4679-6/99 — Comercio atacadista de materiais de constru9ao em geral;
4673- 7/00 — Comercio atacadista de material eletrico;
4661-3/00 - Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para 
uso agropecuario; partes e pepas;
4649-4/04 - Comercio atacadista de mbveis e artigos de colchoaria;
4649-4/08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conserva5§o 
domiciliar;
4642-7/02 - Comercio atacadista de roupas e acessdrios para uso profissional e de 
seguranga do trabalho;
4651-6/02 — Comercio atacadista de suprimentos para inform&tica;
4663-6/04 - Com6rcio varejista de artigos de ca^a, pesca e camping.

CLAUSULA 4a: A empresa iniciou suas atividades em 10/12/2012 e o seu prazo de 
duragao e por tempo indeterminado.

CLAUSULA 5a: O capital social de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) reais, dividido em 
120.000 (cento e vinte mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do pais e de responsabilidade do 
titular Sr. GERALDO DE SALLES BRASIL FILHO.

-AUSULA 6a: A empresa sera administrada pelo titular GERALDO DE SALLES BRASIL 
LHO, a quern caberS dentre outras atribuigoes, a representagao ativa e passiva, judicial 
extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital 

tegralizado.

C
F
e
in

CLAUSULA 7a: Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestara contas justificadas de sua administrag§o, procedendo a elaboragao do inventario, 
do balango patrimonial e do balango de resultado economico, cabendo ao titular, na 
proporgao de suas quotas, os lucres ou perdas apurados.

Certifico o Registro sob o n° 29600190514 em 09/05/2017 
Protocolo 170200973 de 12/04/2017
Nome da empresa LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI ME NIRE 29600190514
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 211527783148232
Esta cdpia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2017 
por Helio Portela Ramos - Secreteirio Geral

SUGMB

http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
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TRANSFORMACAO DA SOCIEDADE LIWliTADA EM*EMrtR&SA INDIVIDUAL DE
•• •« • ^ • •

RESPONSABILIDADE LIMIT ADA

LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI

CNPJ: 17.279.745/0001-34

CLAUSULA 8a: Falecendo ou interditado o titular, a EIRELI continuar£ sua atividade com 
os herdeiros ou sucessores. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse destes o valor 
ds seus haveres ser£ apurado e liquidado com base na situagao patrimonial da 
sociedade, a data da resolugSo, verificada em balan5o especialmente levantado.

CLAUSULA 9a: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que 
n^o participa de nenhuma empresa, pessoa juridica dessa modalidade.

CLAUSULA 10a: O titular declara, sob as penas da lei, que n§o esta impedida de exercer 
a administrapao da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenapao criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar, de prevaricap§o, peita ou suborno, 
cancussao, peculate ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrencia, contra as relapoes de consume, fe publica ou 
propriedade.

C LAUSULA 11a: Fica eleito o foro de SANTO AMARO para o exercicio e o cumprimento 
dos direitos e obrigapoes resultantes deste contrato.

B, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

SANTO AMARO, 03 de Abril de 2017.

SBRASIL FILHO<3/1

‘ \
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA ,

' CERTIF1CO O REGISTRO EM; 09/05/2017 SOB N°: 29600190514 
JUCeBpratocolo: 17/020097-3, DE'12/04/2017 __ '

I.ZCXTA BRASIL COM8RCIA1* OB 
PRODUTOS RIREM HEUO.PORTELA RAMOS 

secretario-geral

Certifico o Registro sob o n° 29600190514 em 09/05/2017 
Protocolo 170200973 de 12/04/2017
Nome da empresa LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI ME NIRE 29600190514
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 211527783148232
Esta cdpia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2017 
por Hello Portela Ramos - Secretario Geral

JUCJEB

http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx


10/01/2020

£ minist£rio da fazenda
f; Secretaria da Receita Federal do Brasil 
'j, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

0 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DfVIDA ATIVA DA UNlAO

CERTIDA

Nome: UGITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI 
CNPJ: 17.^79.745/0001-34

Ressalvad 5 o direito de a Fazenda Nacional cbbrar e inscrever quaisquer divides de 
responsab lidade do sujeito passive acima identifleado que vierem a ser apuradas. 6 certificado que:

1. constam ddbitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 6.172, de 25 de outubro de 1966 - 
COdigo Tn'butario Nacional (CTN); ou objeto de decisao judicial que determina sua 
des xinsiderafao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos: e

2. n§o constam inscrigoes em Dfvida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN).

Conforme lisposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este dOcumento tem os mesmos efeitos da certidao 
negativa.

Esta certid ao 0 vdlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no case de ente federative, para 
todos os 6 gaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinCulados. Refere-se 0 situagao do 
sujeito padsivo no Smbito da RFB e da PGFN e abfange inclusive as contribuigoes socials prevlslas 
nas allneai 'a' a'd' do parOgrafo unico do art. 11 da Lei n0 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagJo desta certidao esta condidonada a verifiesgao de sua autenticidade na internet, nos 
enderegosj<http.V/rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao Omitida gratuiiamerite com base ria Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751. de 2/10/2014. 
Emltida as|08:34:49 do dia 10/01/2020 <hora e data de BraSi1ia>.
VOlida atd 08/07/2020.
COdigo de controls da certidao: 8F01.1E66.2360.2513 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

■in

http://http.V/rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBXTOS TRABALHISTAS

CITA BRASIL COMBRCIAL DE PRODUTOS EIRELINome: L3
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.279.745/0001-34

Gertidact n°: 3223277/2020 
Expedigao: 04/02/2020, As 08:39:27
Validade: 01/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua e xpedi?ao.

Certlfica-se que LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODOTOS EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o ri0 

17.279. T 45/0001-34, N&0 CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidad emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalhc, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resoluqao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedipao.
No caso |de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relapao 
a todos jos seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagSo desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autentioidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAC&O IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto is obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciArios, a honorarios, a custas, a 
emolumertos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de exeengao de acordos firmados perante o Ministdrio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Prdvia.

«-T 3 . H"' -t‘iI

http://www.tst.jus.br


Secretaria da Fazenda
Cooidenadoro da Recerla 

Praca Baiisla Marques, n°.01, T6rreo/1c.Andar. Sairro.Centro
Santo Amaro - BA

Prefeitura Municipal de Santo Amaro
Estado da Bahia

CERTIDAO - NEGATIVA DE DEBITOS

C.R. N.° 109/2020

Datado: 05 de margo de 2020
Requerente: iJlCITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI C.P.F./C.N.P.J 17.279.745/0001-34 
Enderego: AV vl VIANA BANDEIRA N° 119, Bairro: CENTRO , em Santo Amaro (BA)
Inscrigao N°: £ 04857
Ramo Atividace: COMfRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E.DE PAPELARIA

CER HFICAMOS, que para os fins de direito, de acordo com busca nos arquivos exislentes no Coordenadoria da Receita do Municipio, 6 
requerente acima encontra-se QUITE com a Fazenda Publica Municipal.

ObservagSo: PROCESSO N° 947/2020

A Ce 1/dSo fomecida nSo exclui o direito da Fazenda Publica Municipal, cobrar a qualquer tempo, os debiios que venham a ser apurados.

OertidSo com base nos Art 280 da Let Municipal n° *2112/2017-CTM. A mesma teri validada de 90 (dias) e vencerd no dia 03 de junho de'2020.•Concedemos esta

Santo Amarp(BA), 05 de margo de 2020
IMPORTANTE

la a vefificafSo de sua autentickJade na Internet no enderego: https://www.muntdpioonline.cwn.br/ba/prefertura/santoamaro/contrfbuinte/certkJao/i/alkjacaoA aceHapSox esta

C6D1G0 DE AUTENTICIDADE: D47504BB

Rozimcire Riueiro ida Silva 
Coordenadoria da keceita

Apa'recida Brito dds SantosMaria

VitiesipiVdlOci Mniioiic 
f jSCfri (Jfl

E-Mail: pmsasefin.cr@b6l.com.br 
Fone: (075) 3241-2505 

CEP: 4d^00-000
iV.riHiCUinContabifis - Gesi&o Ptrnbca / / Pagina i de i

https://www.muntdpioonline.cwn.br/ba/prefertura/santoamaro/contrfbuinte/certkJao/i/alkjacao
mailto:pmsasefin.cr@b6l.com.br


GOVERNODO ESTADO DA BAHIA Emissao: 05/03/2020 10:32I
■t Jis | SI GRETARlA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tribntdrios

(I taitida para 05 efeitos dos arts: 113 e 114 da Let 3.956 de 11 de dezetnfara de 1981 - Cddlgo 
Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20200730785

RA2AO SOCIAL

LtCITA BRASIL COMF.RCIAL DE PRODUTOS EIRELT

HSOV060 ESTAOUM. CNPj

105.673.819 17.279.745/000 M4

Fica certificado due nao constant, ate a presente data, pendSntias de responsabiSdade’da pessoa ffsica ou jun'dica acima 
identificada. relativas aos tributes administrados per esta Secretaria.

Esta certidao e tgtoba tod os os seus estabelecimentos quanto 0 jnexistOncia de ddbitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de com) letSnda da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publics do Estado da Bahia 

cobrarquaisquer dObitos qua vrerem a serapurados postertormente.

Emitida eni 05/03/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo Vanda por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE OOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENdARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREpO http://www.sefafcba.gov.br

V6}ida 00m a conjunta do cartao original de inscrigad no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da ReceHa Federal do Mimstdno da Fazenda .

Pagirci I de I R cICcrttdaoNcgBtiva.rpt

http://www.sefafcba.gov.br
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CJIIJOi
CAIXA gCONGMiC,* f EOEP,Ai

Certificado de Reguladdade 
do FGTS - CRF

Inscri^ao: 17,279.745/0001-34
Razao Social S-Icita brasil comercial de produtos ltda
Endere^o: av viana bandeira 119 sala 04 / centro / santo amaro / ba /

44200-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere 0 Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante 0 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

O presente CertifiCado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagpes com o FGTS.

Vaiidade: 18/03/2020 a 15/07/2020

CertlflcagSo Ntimero: 2020031803345678596039

Informagao obtida em 15/04/2020 13:25:39

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

http://www.caixa.gov.br
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