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Itabuna, BA, 17 de agosto de 2020

De: Diretoria Administrativa/Financeiro

Para: Licitação e Contratos

Assunto: Aquisição de Produtos.

A presente Comunicação Interna tem como escopo levar a seu
conhecimento uma necessidade constatada no âmbito da Administração Pública,
bem como solicitar suas providencias no sentido de atender referidas
necessidades.

Entre outras demandas, a Administração se revela carecedora de produtos
tal qual o de: Telhas Tipo Zinco Galvanizada, para reparo na cobertura do telhado
da enfermaria F destinada ao Novo CORONAVIRUS Sars-Cov-2 (COVID - 19) nas
dependências do Hospital de Base Luis Eduardo Magalhães-HBLEM.

A tomada do aludido serviço se faz sobremaneira necessária devido a
frequentes goteiras em referido setor causando assim transtorno aos pacientes do
qual encontra-se internados na devida enfermaria e diante de quadro de tamanha
complexidade para a vida do paciente, com o enfrentamento a pandemia do Novo
CORONAVIRUS Sars-Cov-2 (COVID - 19) buscamos um serviço direcionado ao
atendimento às necessidades vitais impostas aos pacientes atendidos neste
hospital sobretudo aqueles internados no CTl.

Destarte, solicitamos a contratação de empresas com certificação e
devidamente credenciadas para o fornecimento dos produtos acima descritos, tudo
em consonância com o dispost° '" L::'6:;:.

[7
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Roberto G a Pacheco Junior Cléci A ay da Rocha

Presidente da FASI s\\y0 Dire orla Adm i trativo/Financeiro
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I FASI ,J' FASI- Fundação de Atenção a Saúde de Itabuna
' · '
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HBLEM - Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães

M "hKNá

Itabuna, ()6 cIe agosto de 202()

De: Setor de Manutenção
Lucas Nascimento

Pam: Diretoria Financeira
Clécius Amambay da Rocha

Assunto: Compras

Com os comprimentos cordiais, venho por meio deste comunicar a necessidade da compra
de 50 metros de telha tipo zinco para reparo na cobertura do CTI F, onde são frequentes as queixas
de goteira no referido setor.

Sem mais para o momento:

Segue descrição no quadro abaixo

Item ' Discriminação Quant.
01 Telha de zinco galvanizada 50 mts

Lucas Nascimento

kc adm, De Mamímção e "l nmpories
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DESPACHO

1. Autorizo a Contratação da empresa Britocar Comércio de Ferro e

materiais de Construção;

2. Ao assessor jurídico para opinar sobre a possibilidade de contratação

direta e:

3. Após, observada a definição da dotação orçamentária e existência de

recursos, remeta-se à Comissão de Licitação para fim de providenciar

a autuação do processo hcitatório l inexigibihdade l dispensa,

Itabuna, 18 de Agosto de 2020,

Roberto Ga a Pacheco júnior
Diretor Presidente

Ric%dqò,fosta:° ,;,;t°s
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um.n,.,.. ,, ,, ,,, , . . __J_ _ , . _ -_ ...-,..,-..«.... . ......ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

REF: DISPENSA DE LICITAçÃO N" 054/2020

PROCESSO ADMNISTRATIVO N" 267/2020

PARECER

EMENTA: CONTRATAÇÃO DIRETA - AQUISIÇÃO DE TELHAS
TIPO ZINCO GALVANIZADAS PARA REPARO NA COBERTURA
DO TELHADO DA ENFERMARIA "F" QUE ATENDERÁ PACIENTES
COM COVID-19 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, II e IV DA
LEI N° &666, DE 21 DE JUNHO 1993 (DECRETO N" 9.412/2018) MP
926\2020, MP 961\2020, Art.1°. ARTIGOS 4", 4"-A, 4"-B, 4"-C, 4°-D, 4"-E,
4°-F E 4'-H, TODOS DA LEI N' 13.979/20. CONSULTA FORMAL.
POSSIBILIDADE JURÍDICA

Ricardo C o cintos
Equ e de Apoio

I - PREÂMBULO Membro da CPL

Trata-se de consulta acerca da possibilidade jurídica de contratação da empresa BRITOCAR

COMÉRCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com FASI - FUNDAÇÃO

DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA, fundação de direito público interno. constituída

pelo advento da Lei Municipal 1.942 de 27 de Julho de 2004, inscrita no CNPJ sob o n°

02.762.633/0001-62, para aquisição de telhas tipo zinco galvanizadas para reparo na cobetura

do telhado da enfermaria "F" que atenderá os pacientes com COV/D /9, sem que haja

procedimento licitatório, informando que há o interesse da Adminis ação na contratação em

tela, tudo isso por meio de dispensm dada a legalidade, urgência em nela em que se

encontrao País devido a pandemia do vírus COVIl) 19 ,,,t:' ,:;;:i So< ':;::;PS,::\;"

II - DAS INFORMAÇÕES E JUSTIFICATIVAS

Inicialmente, imperioso destacar que, devidamente autuado a so citação pela Diretoria, vem os

autos na data de 18/08/2020, objetivando a consulta acerca da legalidade de contratação de

empresa por meio de licitação na modalidade dispensa, justificando a contratação sobre as

aquisição desses materiais para reparo do setor que atenderá os pacientes diagnosticados com

COVIl) 19, já que o HBLEM disponibiliza 20 (vinte) leitos UTI COVID adulto. 38 (trinta e

oito) leitos clínicos e disponibilizará mais 08 (oito) leitos de UTI mi-intensiva adulto
' Ó

(estabilização) e mais 16 (dezesseis) leitos clínicos'

q ®
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Considerando que em 28 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde, por meio do COE-nCoV

publicou a versão eletrônica preliminar do Plano de Contingência Nacional para Infecção

Humana pelo novo Coronavírus, (2019-nCoV), com o objetivo de conter a infecção humana e

mitigar o aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pelo COVID-19 e do Guia de

Vigilância Epidemiológico; Considerando que em 04 de fevereiro de 2020, o Ministério as

Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em

decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) por meio da publicação

da Portaria MS n.188, e conforme Decreto n.7.616 de 17 de novembro de 2011: Considerando

que em 07 de fevereiro de 2020, foi publicada a Lei n.13.979 que dispõe sobre as medidas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus responsável pelo surto atual; Considerando que em 11 de março de 2020 a

organização Mundial de saúde (OMS) declarou a doença provocada pelo novo coronavírus

COVID-19 como uma pandemia: Considerando que a lei prevê que poderá ser determinada a

realização compulsória de exames, testes laboratoriais, coleta de amostra clínicas, vacinação e

outras medidas profiláticas, bem como tratamentos médicos específicos; Considerando que a

MEDIDA PROVISÓRIA N.926 DE 20 DE MARÇO DE 2020 que dispõe sobre procedimentos

para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfirntamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, em especial o artigo

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. Vale ressaltar que ,A,D,I,S,P,E,N,S,A,

É TEMPORÁRIA E SE APLICA APENAS EN9UANT,O,S,E_P,E,R,DURAR O PERÍODO

DE DESABASTECIMENTO DESTE HOSPITAL. \*

Considera,ões Prelim'naresdesta A,,,,,,,·, <%",:,:¶ê $B'°':g,:,':íê;

%0" ""

g ,o,§'jje início, imprescindível de faz a verificação: da exist cia de dotação orçamentária para

%-§'ççç ySy realização do contrato; as minutas do termo de dispensa e o contrato. com base nos elementos

fornecidos nos autos, perfeitamente delineado seu objeto, prazo, valor, dotação de despesa e

forma de pagamento, assim como documentos de regylaridade da empresa,·
Convém destacar que, compete à Assessof?:d::,trativa Mgtj

,ob o prisma

estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relÊÍivos à conveniência e, à
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oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária

do administrador público legalmente competente, tampouco, examinar questões de natureza

eminentemente técnica, administrativa elou financeira, salvo, patente irregularidade.

Ademais, entende-se que as manifestações da Assessoria Administrativa da FASI são de

natureza opinativa e, portanto, não são vinculantes para o gestor, o qual pode, de forma

justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada da consultoria jurídica. Ou

seja, o presente opinativo tem natureza obrigatória, porém não vinculante.

Analisadas as exigências específicas impostas pela Lei n° 8.666, de 1993, cumprirá examinar a

instrução processual sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações

administrativas.

Por tais razões, como simples orientação jurídica, visando auxiliar a Administração do

Nosocômio na tomada das decisões que atendam primordialmente a finalidade de interesse

público, passa-se a expor o que se segue:

Ricardo Costa dos Scíntos
Equipe d A '
Membr a PI,

III - DA FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITO

Por todo exposto, passo à fundamentação e, ao final, opino.

,,,::,::,:,'0'}'°,:i:"

Embora a realização de contratos pela Administração Pública exija, em re , a obediência ao

certame licitatório (princípio da obrigatoriedade), o legislador re al u, hipóteses em que o
,estorpode prescindirda sele,ão formal prev'""""" ";;;;:j ,,S:;

As hipóteses de ressalva encontram fundamento no próprio ta constitucional, uma vez que o

inciso XXI do artigo 37, da Constituição Federal, ao est belecer a obrigatoriedade do

procedimento de licitação para os contratos feitos pela Administração, já inicia seu texto

resguardando "ressalvados os casos especj/ícos na legislação".

A dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato®tre a Administração

e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8 ' , - \Qbserva-se que a leh

c\^n6 e%
;'0::N

,
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enumerou expressamente as hipóteses de dispensa de licitação, sendo este rol exaustivo. Neste

sentido é a lição do renomado Jessé Torres Pereira Júnior:

"As hipÓteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol taxativo, isto é, a
Administração somente poderá dispensar-se de realizar a competição se
ocorrente uma das situações previstas na lei federal. Lei estadual. inunicipal
ou distrital, bem assim regulamento interno da entidade vinculada não poderá
criar hipótese de dispensabilidade".

Nesse sentido, cabe ao ente público assegurar a todos, conforme está expressamente descrito no

art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação." (...) Não resta outra alternativa, a não ser aquisição dos medicamentos, tem-se a

hipótese prevista no art. 24, inciso II e IV, da Lei 8.666/93:
C¥

, Ricardò CostArt. 24. E dispensável a licitação: Equip e Ap0|0
Me to da CPL

(...)
«:::\;\

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite
cg previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos

g§%%' ' casos previstos nesta Lei. desde qu? não se refiram a Parcel:: dj u& mesm?

qp serviço. compra ou alienação de maior vulto que possa ser rea za a uma so
vez; (Redação dada pela Lei n° 9.648, de 1998)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros

GÜjy\\)l bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento de situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras

fi Nj e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e\<è òjn cq' oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da

""" emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos:

r
Trata-se, como se vê, de autorização legal para que, desde que observados os requisitos fixados

no dispositivo, o gestor possa deixar de instaurar a licitação e contratar diretamente compras e

serviços gerais para a Administração.

Trata-se de importante ferramenta jurídica disponibilizada ao adlninistrado7ra uma situação
peculiar, aseracionada sobo c'i":.d"::';':'°"'lidade PaZ t: :' p'blico.

K
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Circunstâncias fáticas levaram a matéria a ser discutida no Tribunal de Contas do Distrito

Federal, em consulta genérica formulada no bojo do Processo n° 1805/2999, da qud resultou o

entendimento exposto na Decisão n° 3.500/1999, em caráter normativo e ainda em vigor, no

sentido de que:

(...) sem prejuízo do cumprimento das formalidades previstas no art. 26 da Lei
n° 8.666/93, é possível a contratação direta de obras, serviços (continuados ou
não) e bens, com fulcro no art. 24, IV, da referida noma legal, se estiverem
presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos, devidamente
demonstrados em processo administrativo próprio:
a) a licitação tenha se iniciado em tempo hábil, considerando, com fo|gm os
prazos previstos no Estatuto Fundamental das Contratações para abertura do
procedimento licitatório e interposição de recursos administrativos, bem assim
aqueles necessários à elaboração do instrumento convocatório, análise dos
documentos de habilitação (se for o caso) e das propostas, adjudicação do
objeto e homologação do certame;
b) o atraso porventura ocorrido na conclusão do procedimento licitatório não
tenha sido resultante de falta de planejamento, desídia administrativa ou má

Sb gestão dos recyrsos disponíveis, ou seja que tal fato possa em hipótese

Óro a|gum& ser atribuído à culpa ou dolo do(s) agente(s) pubhco(s) envolvido(s):
y-Q qX c) a situação exija da Administração a adoção de medidas urgentes e

í9 és imediatas, sob pena de ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
çj§'sg &,y pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;

%0 d) a contratação direta pretendida seja o meio mais adequado, efetivo e

eficiente de afastar o risco iminente detectado;
e) o objeto da contratação se limite, em termos qualitativos e quantitativos, ao

lü, 'jg g' que for estritamente indispensável para o equacionamento da situação
e d ke\çj emergencial;

jç\VCj y '"" f) a duração do contrato, em se tratando de obras e serviços, não ultrapasse oÉ '\Ç¶" '
prazo de 180 dias. contados a partir da data de ocorrência do fato tido como
emergencial;
g) a compra, no caso de aquisição de bens, seja para entrega imediata;

É esse o contexto normativo a que o administrador deve subsumir e ponderar os fatos

relacionados com a aquisição de medicamentos por ordem judicial. Marçal Justen Filho leciona

que emergência é um conceito relacional entre a situação fática anormal e a realização de certos

valores. Explica:

O direito (público, especialmente) é posto para assegurar a realização de

cCN\05 certos fins (valores). Quando se constrói a noma jurídica, considera-se uma
¶\c%d:Ç::,:':p' ::"f:c':::a'd'a's:,'"::::::"" ""':: "';;'"""""" M""'
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Presume-se que, através dessa disciplina, atingir-se-á a satisfação de certos valores. Essa é a

regra para a situação de normalidade. A emergência consiste em ocorrência fática que produz

modificação na situação visualizada pelo legislador como padrão. A ocorrência anômala

(emergência) conduzirá ao sacrifício de certos valores se for mantida a disciplina jurídica

estabelecida como regra geral.

Percebe-se, assim, que a emergência decorre de um imprevisto que ameaça um valor

fundamental.

Destarte, pela incidência da hipótese prevista no art. 24, IV, da Lei de Licitações, e pela

perfeita adequação do objeto à previsão legal, eis que relacionado com as atividades vitais do

Hospital, não vislumbro óbice para a celebração do contrato administrativo com o prestador de

serviços supramencionado, considerando que os preços guardam compatibilidade com os

valores praticados no mercado.

Portanto, há de se observar que não só a licitação, mas também a contratação direta através de

processos de dispensa ou de inexigibilidade, deve sempre buscar atender o interesse público,

dentro do menor espaço de tempo e no melhor preço possívq \Netivando, assim, a

preservação do patrimônio público. 5,,,,,d %e::p:\o
c.:,,m,, d&Cç'\ Ri'%%f° d, ApoiÍ °'

Membro da CPL

Vale ressaltar, mais uma vez, que em 20 de março de 2020 foi Decretado Estado de

Emergência no Município de Itabuna, Decreto n.13.608, com alterações promovidas pelo

Decreto n.13.609\2020, como medida de combate e prevenção, em face de confirmação da

contaminação do primeiro paciente com o COVID-19 na região. Em razão desses fatos e da

necessidade de empregar ações qualificadas\especializadas para o controle da infecção pelo

SARS-Cov-2 nas dependências da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna-FASI,

contribuindo para a execução de edid , i*ryà'ias e epidemiológicas opinamos pela

possibilidade jurídica do plei'°' j,,\N ',;°}Ç:

Para haver contrataçao direta por disp s Yá" '
" ' ' d e licitação na Lei 13.979/20, é necessario que a

alegada circunstância emergencial fig e demonstrada. A fim de façi,jitar a demonstração, o

artigo 4. -B, estabelec:u que as contrat ões diátas com funda j;4 referida lei presumem-

se atendidas as condiçoes de' qC\Ç\^« ";%g?"
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] - ocorrência de situação de emergência; II - necessidade de pronto atendimento da situação de

emergência; III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços.

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares: IV - limitação da contratação à parcela

necessária ao atendimento da situação de emergência.

A presunção absoluta, em relação aos três primeiros incisos, é pertinente. pois. segundo

levantamento da universidade norte-americana Johns Hopkins para o COVID-19, foram

identificados, globalmente, mais de 2 milhões de casos e mais de 45 mil mones. E, segundo o

Relatório de Situação da OMS para o COVID-19 n° 58, de 18.03.2020 (WHO, Coronavírus

disease 2019 (COVID-19) Situation Report), há avaliação de risco global muito alto.

- Ricardo Costa dos Scntosiv - CONCLUSAO Eq,ujp~Apõio
MCmbro da CPL

Por tais razões, essa Assessoria atenta-se aos aspectos jurídicos do processo licitatório, cabendo

à administração a responsabilidade integral pela definição do objeto, a justificação de sua

necessidade, de acordo com a sua necessidade.

É de bom alvitre atentar que, incumbe a esta assessoria apenas a análise jurídica, sendo de

inteira responsabilidade da Diretoria Executiva a comprovação da existência e veracidade do

fato noticiado e que ensejará a celebração do termo.

Friso. também. que o presente parece nã se atém à autenticidade dos documentos

apresentados, à compatibilidade dos preç omü+#aticados no mercado e à pertinência das

'°""«'"""°""" J'"" t:% sote,g':':!S"

Isto posto, concluímos que há possibili de jurídica, desde que cumprid!Ê::';rovidências de

praxe e atendidos os apontamentos:

l) Em cumprimento ao Princípio da publicidade. se.ja publicado na imprensa oficial do

Município. e quando se tratar de verba federal que seja publicado no Diário Oficial da

União-DOU, aviso contendo o resumo da dispensa como fWde garantia de eficácia do

a'o adminis'm'i"°' QC\C'n"Sj
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2) Seja o processo em tela submetido à análise da Contabilidade e Controladoria Interna da

FASI a quem cabe, através de seus sistemas de controle interno, examinar as fases de

execução da despesa, dotação orçamentárim inclusive, verificando a regularidade das

licitações, contratos, temos, sob os aspectos da publicidade, legitimidade, economicidade

e razoabilidade". Devendo ainda, a Controladoria Interna se manifestar através de

"'relatórios, auditorias, inspeções, pareceres, outros documentos necessários e

pronunciamentos voltados a sanar possíveis irregularidades/vícios", caso necessário.

É o parecer.

ltabuna-BA, 18 de agosto de 2020.

' l

Miche Farrôco
Assessora Jurídica

OAB-BA 59.866

Ricatdú Cost OS Sp "
e\\«,qO\O Equip e 0(0

sdj «,::"GQ\ Me ro da CPL

\ \µ ?\:'

jg'%:!, :::É9'

" N"::,%'::q':°:"

. C,C\C'^\\
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AUTUAçÃO

Processo Administrativo: n°0267/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 054/2020

Valor Global Estimado: R$ 1.420,00 (Mil Quatrocentos e Vinte Reais)

Contratante: FASI- Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna

Contratada: Britocar Comércio de Ferro e materiais de Construção;

CPL: Portaria N° 0027/2020 - 01 de Abril de 2020 - Edição N° 294

objeto: Aquisição de telhas tipo zinco galvanizadas para reparo na cobertura do

telhado da enfermaria "F' do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães para o

enfrentamento ao Covid 19.

Vigência/Período: Imediato

Autuação: Ao 18° dia do mês de agosto de 2020, eu Renata Bomfim Silva Oliveira,

Presidente da CPL da FASI, autuei sob o n°267/2020, este processo administrativo,

contendo suas peças integrantes em conformidades com a Lei Federal 8.666/93.

Renata Bomfim Silva Oliveira
Presidente da Comissão de Licitação

* 'Ü::"::t

òg klca/dò Cos dôs Scnt03Equi de id
Me bro da CPl

""2 ",,'!"íi;;:'

W\': ¶:°;e:"
" P
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+"US E fuE-!SL. m LICITAÇÕESE
UÜW CONTRATOS

GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE

Portaria N" 0027/2020

Dispõe acerca da revogação da portaria 010/2020 de 14 de fevreiro de
2020, e nomeação dos membms detivos e supiemtes pam a composição
da CPL - Comissão Permanante da Licitação da FASI.

O Diretor - Presiden"e da FAS1 - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA, no uso de

suas at"ibuições que lhe roga o art.37 l r da lei Munidpal 1 942 de 27 de julho de 2004.

Resolve:

ART. 1'. Revogar a xmaha de 0010/2020 de 14 de févereíro de 2020, que trata da mjmèàção de
membros efetivos e wpIentes, res=ctivamenta da CPL - ComiSsão Permânèntè de Licitação da
FASI.

ART. r. Nomear a CPL. - Comissão Permanente de Licitação da FASI - Fundação de Atenção á
Saúde de Itabuna, que passará a vigorar com a saguinte composição:

Membros efetivos:

PRESIDENTE - Remita Bomfim Silva Oliveira:

MEMBRO - jailma Freitas da Silva

MEMBRO - Soraia cj3 Oiiveira Salume. Ricatà Co ntos

Membro suplenm: Eqü de ApoioMembro da CPL
MEMBRO - Marília Silva dos Saritcs.

MEMBRO - Ricardo Costa dos Santos

ART. 3". Determinar que no impedimento e ausência do presidente, seja o mesmo substituído por
um dos dois membros dêtivos da CPL - Comissão Permanente de Licitação.

ART. 4". DeWrminar que na ausência de um dos três membros efetivos da CPL - Comissão
Permanente da Licitação seja a mesma composta por um dos membros suplentes.

ART. 5". Esta portaria entre em vigor na data de sua assinatura. Sçi'i'j«L£

ART. e. Revogam-se as disposições em contrário.
\íl?',rck o\(j

Regtstre-se Comunic,ue-se Cumpra-se ,

gc\,{'e,% Ò":C,Ç)\

"mcnç""

Itabuna, 01 de abril dg 2020. . , 8\1UC'

r,,,,,,,,,,,,,,= ,,,,,,

Jal7;;i"::
'\¶jO[\:í10

Diretor - Presidente da FASI k[\\¢\õ:!:\\\

, ,j(j :?Ll

ç,[e5\
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) LICITAÇÕES E

l CONTRATOS

Processo Administrativo: n°O267/2020
Processo de Dispensa de licitação: n° 054/2020

Itabuna: 18/08/2020

Nome da Empresa: " "" " """ """ """ CNPJl CPF:

Britocar Comércio de Ferro e m.ateriajs ,d.e Con.strução_ 00.080 327/0001-10
Endereço'

Avenida Amélia Amado, n°362 - Centro - ltabuna/Ba - CEP: 45.600-050

Telefone: 3613-3085 - e-mail: britocarferro@hotmail,com

i Objeto:
l Aquisição de telhas tipo zinco gaivanizadas para reparo na cobertura do telhado da enfermaria "F" do Hospital de Base

Luiz Eduardo Magalhães para o enfrentamento ao Covid 19.

Valor Estimado:
RS 1.420,00 (Mil Quatrocentos e Vinte Reais)

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando que estrutura do telhado do Hospital esta defasada; Considerando que trata-se de uma subcobertura feita

com alumínio que possui alta refletividade e malha de reforço térmico; Considerando que devem ser seguidos os

requisitos estabelecidos na RDC/Anvisa n. 50, de 21 de fevereiro de 2002.; Considerando a necessidade de atualizar as

normas existentes na área de infra-estrutura física em saúde: Considerando que este nosocômio é um local destinado ao

atendimento de doentes, e tem por dever promover conforto e segurança aos mesmos; Considerando que a aquisição

destes materiais para reforma ê de natureza urgente conforme descrito o coordenador setor de manutenção quanto a

necessidade da realização da reforma: Considerando que a Saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos

do ser humano, digna de receber a tutela protetiva estatal, dessa forma, a atenção à Saúde constitui um direito de todo

cidadão e um dever do Estado, devendo estar plenamente integrada às politicas públicas governamentais," Considerando

que a Lei n° 8.080, de 19.09.90, que institui o Sistema Único de Saúde, estabelece a necessidade da melhoria da

qualidade de vida decorrente da utilização de bens, serviços e ambientes oferecidos à população na área de alimentos,

através de novos ordenamentos que regulam, no âmbito da saúde, as relações entre agentes econômicos, à qualidade

daqueles recursos e o seu consumo ou utilização: Considerando o Art. 196 da CF, A saúde é direito de todos e dever do

Estado, garantido mediante politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação: Solicito então que seja

deAagrado processo de dispensa de licitação para a aquisição de imediato, após cotação de preços pelo menor valor com

fundamento nos termos previstos da Lei Federal de Licitações n° 8.666/93,

UNIDADE ORçAMENT RIA: 1515 - FONTE: 50 - PROjETO/ATIVIDADE: 6.443 /6.446
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.000

^,d"3:$t"°" ,,súY°

¶\e<i:",,..:': jd'Ç' :?S? $°<::::"!'::"°'

çç^ S\{vüof\¶t\\w
ÇS§\ tá - \ci"'

pte N dá çç'l
p10
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Processo Administrativo: n°O267/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 054/2020

Na forma da jàstificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação. portaria em anexo, no presente termo de

Dispensa de Licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo ar1.24 lV, da Lei 8 666/93, que fundamenta e

autoriza a dispensa de Licitaçãc'.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 18/08/2020

.j\JÜ'

.':iz "íZ::::,"d:ii!:,.,,,v.
Membro 'M#%jen" g' Memb,o

DESPACHO FINAL- HOMOLOGAÇÃO - DATA 18/08/2020
DE ACORDO, EMITA-SE.O EMPENHO. ., _

í
Roberto Gama Pacheco júnior ' iús mbay da Rocha

P,es.dente

¢Di,,torA m. Financeiro

_ J

44'jÍ"

Ricardo Costa dos s
EqWp oió
Me ro da CPL

'""%\' ,::,¢:'"

qç,cMS
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RATIFICAçÃO

Certifico para os devidos fins que q Processo Administrativo: n°267/2020 , Processo de Dispensa de

licitação: n° 054/2020, realizado com a empresa Britocar Comércio de Ferro e materiais de

Construção: CNPJ n" 00,080.327/0001-10, localizado Avenida Amélia Amado, n°362 - Centro -

ltabuna.'Ba - CEP: 45.600-050 - Telefone: 3613-3085 - e-mail: britocarferro@hotmail,com, referente

Aqwsição de telhas tipo zinco galvanizadas para reparo na cobertura do telhado da enfermaria "F"

do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães para o enfrentamento ao Covid 19, no valor Estimado

R$ 1,420,00 (Mil Quatrocentos e Vinte Reais), com vigência imediata, foi publicado no Diário Oficial

do Município de Itabuna, nesta data,

Itabuna, 18 de Agosto de 2020.

=,A^"

Roberto Ga a Pacheco Júnior
Diretor Presidente

K,q6':\$:::::'
%1ultü(g0 Si,:!:i'

m d8 çpl
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"m " """" CONTRATOS

RATIFICAÇÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n°267/2020 , Processo de Dispensa de

licitação: n' 054/2020, iealizado com a empresa Britocar Comércio de Ferro e materiais de

Ccnstrução; CNPJ n' 00.080.327/0001-10, localizado Avenida Amélia Amado, n°362 - Centro -

ltaouna/Ba - CEP: 45.600-050 - Telefone: 3613-3085 - e-mail: britocarfenro@hotmail.com, referente

Aquisição de telhas tipo zinco galvanizadas para reparo na cobertura do telhado da enfermaria "F"

do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães para o enfrentamento ao Covid 19, no Valor Estimado

RS 1.420,00 (Mil Quatmentos e Vinte Reais). com vigência imediata, foi publicado no Diário Oficial

do Município de ltabura, nesta data

Itabuna, 18 'de Agosto de 2020.

Roberto Gama Pacheco Júnior
Diretor Presidente

SP* Ric%à',f°stados S!lnt0'
,<,:>::'::'; 'M""'

jQ\\mu "" ', :2;gS,?C

e'S ,n d" "" %N1t(](g n|SllvüO(|wlrú
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Portarias
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PORTARIA N' 004/2019

A Diretora Presidente da FASI - Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, NELSIVANE

SOUSA OLIVEIRA CORDIER, nomeada pela Portaria Municipal n° 9,064 de 17 de

outubro de 2018, pelo Prefeito Fernando Gomes Oliveira, no uso das atribuições que lhe

confere o dispositivo da Lei Municipal n." 1942, dc 27 de julho de 2004 e da conformidade

com art. 64, § 7°, do Estatuto da FASI.

RESOLVE:

Art: 1° - Revogar Portaria n"0014/2015 de 03 de agosto de 2015.

Art 2° - Designar para desempenhar a função de Fiscal de Conuatos ADMINISTRATIVOS

em geral, a exceção dos contratos médicos, do HBLEM - Hospital de Base Luis Eduardo

Magalhães o servidor técnico operacional:

DAVIDSON VIANA DOS SANTOS

Art. 3' - Esta portuia entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4' - Revogam-se as disposiçÕes em contrário. , u

""€,t!!P°,e"°:')':'ií°""'
REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

j""'" " '°"
s<;:g,::ís,:i"'

NELSIVANE SOUSA LIVEIRA CORDIER
Diretora Presiden e - FASI l HBLEM

:J'\"' "Í\\\(j6N\16
""?í: :,'::::\ N©"::, ::":':%":"
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L LÃS EOUARDO MAGALHÁL5

- FUNDAçÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA
Fernando Gomes Oliveira, S/N° Nossa S. das Graças - ltabuna-Bahia ,

CNPj: 02.762.633-0001-62 - Inscrição Estadual - Isenta
Fone: 3214-1620 CEP: 45.601-554

E-mail: suprimentoshblem1@hotmail.com

Cotação Material de Construção - COVID-19

I ITEM Especificação de Níãíeriai Unid àúarii. Marca Preço Unit. " Preço iaãi"
F - --

1 Telha de zinco galvanizado metro 50 . &â D
J4/2c',

2 Fixador mecânico - rebite pct 3

Total , ,2 C', ,Cç,/->

Obs:

carimbo de cnpj com assinatura

1Õ0.080.327|0001ÂÕl
BRrfcGAR COtiLÊRC\0 deferr0 e
MATER\A|S *CONSTRUÇÀ0 t1U'

A,. AMÊUA AMADO, ±3-A
cEjqmj lW a mmK)

L, - , J

.

J,.r...

_.L

""ç':f'i' ""

:;::Ç

ppr

Ricatd COStQ s S(lntcs
e Apoio

Membro da CPL

,,

,nO¶S:f'\::[::"'

;çjçÇ'¶C Cj3 "'
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MIRESUL FERRD E ACXJ
av rmjüIFE, 79 sank) anknio

FCEE: 3211-5065

CFCjjOOO220979

0 4
È

CLIENTE.: - EASI

END.: ,
CRIA: 11/08/2020 - 09:39:07

¶jEN1EDCR: P¶¥43J PIFHEXK)

IE3CRIC7'O
1.500,00 F=rTE Fce 414 l 415 l 416

' 50,00 NETRJ IJIKE7!R

Té1:

OODIGD HQEED TKAAL
001269 0,07 105, DO
003399 32, 50 1.625, DO

' 0
,,eZ:, y '"q$::'!eí';::'

DIKHEIFD SUBIFJTPL 1.730, OO IF3CKNK): O, OO- O, 00% TOTAL: 1.730, O

CIES:

CUUG?JDO, VâLTE SEMFRE
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iLj! FASI - FUNDAÇÃO DE ATENçÃO A SAÚDE DE ITABUNA° D '
Av. Fernando Gomes Oliveira, S/N° Nossa S das Graças - ltabuna-Bahia

· , ·' CNPj: 02,762.633-0001-62 - Inscrição Estadual - Isenta,U=:::==(AES Fone: 3214-1620 CEP: 45.601-554

E-mail: suprimentoshblem1@hotmail.com

Cotação Material de Construção - COVID-19

L ITEM Especificação de Material Unid Quant. Marca Preço Unit. Preço Total

1 Telha de zinco galvanizado metro 50 j .60?5\ o3

2 Fixador mecânico - rebite pct 3 l fíjS\ SO

Total J . 3 \ CBC'

Obs:

carimbo de cnpj com assinatura

1 ' ,""i6" /0001-¢)(j

- t h FÇ~d P U ¶Í1Ê
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COTAÇÃO 15-05-2018 10:49
Parceiro pa rã tCX1.V obui

' Cliente:

Local: Itabuna el.: 73-3616-3031

Contato: Rafaelle Ferreira el.: 73 982260099
I u

ITEM REFERÊNCIA DO MATERIAL E/OU SERVIÇO UND QUANT. ICMS purne|?? PREÇO TOTAL

l Perfil ALZ Telha tra ezil alunzinc 5xl 07 PC 10 Sl84,86 $1.848,60
2 PC
3
5 PC
6 PC
7 PC

" ,, PC
PC

10 PC S-
l

ll PC
12 PC S-
13 PC $-
14 PC $-
15 PC $-

PC S-
PC S-
PC S-
PC S-
PC S-

otal In-
FRETE CIF (X) FOB O ·

Pagto.: Rafaelle Ferreira 3616-3031

Consultor de Vendas

MATERIAL ATÉ DURAÇÃO DO ESTOQUE ORçAMENTO VALIDO POR 30 DIAS

VENDEMOS TAMBÉM ATRAVÉS DE CARTÃO BNDES (ATÉ 48X)

Assinatura do re$pQnsável: .......................................................................................... ....................................................

,1(jsN.
Ricardò çQStâ dos SQnt03

,,, %q::pb' "' ""' ÁLÜwFERÁlÜy.ÊFERRolms°'"E:::;:"°' 05.515.22(1Ô0Ó6A

. j,.i»'° çRS'fael7é êFerreira
t" 1Q'° ( ""9%%!!='9<q,, 6',,C9 iíwOi«d(j Ve

;;Z:'"'

çS§§'Ü



YFASI - FUNDAçÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA

- b Av. Fernando Gomes Oliveira, S/N° Nossa S. das Graças - ltabuna-Bahia
,&m-,, wj,, ' CNPj: 02 762,633-0001-62 - Inscrição Estadual - Isenta

'""'""" """"' Fone: 3214-1620 CE P: 45,601-554
E-mail: suprimentoshblem 1 @hotmail,com

Cotação Material de Construção - COVID-19

l ITEM Especificação de Material Unid Quant. Marca Preço Unit. Preço Total
F

l , 1 Telha de zinco galvanizado metro 50 ,J '6 L(f,Cíj

i

2 Fixador mecânico - rebite pct 3

. Tot"lj U9 " ^
Obs:

carimbo de cnpj com assinatura

ÁLN|FERÁ1(N.ÊFERRomÁ
á5.$i5.224MÔH4

%,faelCe 'Ferreira

Ricardo Cost wile:
9\0:;;:,oí;':'í: ==°
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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: BRITOCAR COMERCIO De FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPj: 00.080.327/0001-10

Ressalvado o doreib de a Fazenda Nãciond cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima idenhhcado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a Créditos tributários administrados peia Secretam
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscnções em Divida Ativa da União (DALA junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabeleomento matriz e suas Miais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçào direta a ele vmculados, Refere-se à sduação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições SOCfâiS prewstas
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 condioonada à verificação de sua autenticidacie na Internet, nos
endereços "http:/irfb.gov.br" Ou "http://www.pgfn.gov.br".

Certidão emitida graluitamente com base na Portana Conjunta RFB/PGFN n° 1.751. de 2/10/2014,
Emrtidâ às 13:07:04 do dia 20/07/2020 "hora e data de Brasilia".
Vàida até 16/01/2021.
Código de controle da certidão: 43F5.D299.5EB5.04E8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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l RAZÃO SDCIAL
t

l BRITôCAR COMERCIO DE FERRO E MATERIAiS DE CCNSTRUc

l NSGRTJD ESTAOUR CNPJ

b
l. í)3'h492.553 00.080327MM-!O L

FiCá ertificado que não constam, até a presente data penáènáas de respoesebiiidade da pcsso8 Fs.c8 Ou !uric!ica acimá
idenMcada relativas aos 1".7ut:js acministradcs ;xjr esta Secretaha.
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PREFEITU KÂ MUNICIPAL DE ITABUNA

FAZENDA MLEv CiPAL - DEPARTAMENTO DE
TRIBUTOS '

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

i '

L

k

Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conSome preceituá o Art. 273 u Lei Municipd n' 2 ?73 de
p1r0/2010 - Código Tributáho Municipal, certifica pzr, os devidos Kris que, NÃ? CQNSTA DEBITC ,
Fenencentes ao contribuinte. E. para constar, foi extraída a presente certidãc, cuja validade e de 90 '
}(Noventa) dias contados a partir da data de suã emissão.

As certidões fornecidas não exciuem o ciireiío da F 2ZêAGâ Miun[c:µi =t=, quaisque' àêoncs que
posteriormente venham. a ser apurados.

Em:tida em 05/06/202C

Vai!c!eáe 90 cilas
k-
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Chave de Vdidaçà:i: 20200U065ê3
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Voltar |mprimlr '

CAIXA
, " :.AIXA'ECONÔMGA FEDERAc_

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 00.080.327/0001-10

Razão BRITOCAR COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONST LTDA

Social:
Endereço: av amelia amado 362 a l centro l itabuna l ba l 45600-050

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

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

Validade:02/08/2020 a 31/08/2020

Certificação Número: 2020080200491966082519

Informação obtida em 17/08/2020 09:24:55 Rica do ÇQStà d tos
qui poio

l bro da CPL
a utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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ÇERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

!

,' Nome": 'BRLTQCAR COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

. Natriz E FILIAIS)
CNPj; 00.080.327/0001-10
Certidão n": 20135943/2020 "

Expedição: 15/08/202J), às 04:00:06
Validacie: 10/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedzção.

C'ertífica-se que BRITOCAR DE FERRO e WLTERIAIS de CONSTRDCAD

LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.080.327/0001-

10, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no arr.. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

rã Res:üucão Administrativa n" 1470/2011 dc: Tribunal Supericr do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

'Js dados constantes desta Certidão são de responsabilidade cios

Tribunais cíq Trabalho e estão atualizados ate 2 (duis) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relacão

a todos os 3cus estabeiecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verifjL2ação cie sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http:/lwww.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAçÃO I1G©RTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturai8 e jurídicas

inadimplente3 perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçòe3

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emotumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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6 - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de e::ercer" a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, Gb µr se

, encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
,' ' V. " ' pbbliços: ou por crime falimentar. de prevaricação, peita ou suborno. concussão. pec'llat'), ou

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra nomas de :kfiõa da
concowència. contra as relações de consumo, fé públiw ou a propriedade.

À vista da modificação ora ajustada. consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

José Alberto Golne$úe Brito, brasileiro, natural de Itabuna-Bahia, casado sob Regime de

Separação Total de Bens, nascido em l(h'03il976, Empresário, CPF n°, 690.882.925-15, Cédula
de Identidade RG n°. 07440454 79 - SSP/BA, expedida em 13/07/1994, residente e domiciliado
na Avenida Prjnce=abel, n". 295, Apto, 702, Banco Raso, Itabuna-Bahia, CEP: 45.607-291.

Jeane Gomes de Brito MattQs, brasileira, natural de Salvador-Bahia, Casada sob Regime de
Comunhão Parcid de Bens, nascida em 17/10/1968, Enfermeira, CPF n". 424.247.715-53, CNH
n°. 04565675737 - DETRAN - BA, expedida em 05/12/2009, residente e domiciliada na Avenida
Alphaville, n°. 296 Edifício Carpediem, Apto. 203, A]phaville, Sdvador - Bahi& CEP: 41.701-
015, únicos sócios da sociedade empresária limitada BRJTOCAR COMÉRCIO DE FERRO E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.(EPP), com sede na Avenida Amélia Amado, n°. 362-
A. Centro. Itabuna-Bahi& CEP: 45.600-050, inscrita no CNPJ sob o n'. 00.080.327M01-10,
cadastrada na Junta Comercial do Estado da Bahia JUCEB sob o n° 29.201.445.713 de
30/05/1994.

Cláusula l" - A sociedade gira sob a denominação social de BRITOCAR COMÉRCIO DE
FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.(EPP), com sede na Avenida Amélia
Amado. n°. 362-A. Centro, Itabuna-Bahia, CEP: 45.600-050.

Cláusula 2' - O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000,00
(trezentos mil) quotas de valor nominal RS 1,00 (um real), cada uma, integralizadas em moeda
corrente do Pais. pelos sócios:

José Albeno Gomes de Brito
Jeane Gomes de Brito Mattos
Totalizando

150.000 quotas RS 150.000,00 50,00%
150.000 quotas RS 150.000,00 50,00%
300.000 quotas RS 300.000,00 100,00%

Cláusula 3' - o objeto da sociedade é o Comércio Varejista de Ferro e Materiais de Construção
(CNAE 4744-0,'05) e atividade secundária: Transporte Rodoviário de Cargas (CNAE 4930-2101).

Cláusula 4' - A sociedade iniciou suas atividades em 27/04/1994 e seu prazo de duração
indeterminado.

' ' "' Cláusula 5" - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem

o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições o preço
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão
delas, a alteração contratual pertinente.

- . Cláusula 6' - A responsabilidade de ada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todosrespondeni solidariamente pei int alização do capital social.

m SL"m J : 4
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Alteração e Consolidação de Contra,t.o_S.o,c,i,a.1_

, Alteração N° 10 E CONSOL|DAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADEÉRITOCAR COMÉRC|O DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. (EPP)

josé Alberto çomes de B,r,i,t,o, brasileiro, natural de Itabuna-Bahia, casado scb Regim': de """
Separação Total de Bens, nascido en] 10/03/1976, Empresário, CPF n°. 690.882.925-15, Cédula
de Identidade RG n". 07440454 79 - SSP/BA, expedida em 13/07/1994, residente e dcmicil:ado
na Avenida Princesa jsabel. n". 295, Apto. 702, Banco Raso. Itabuna-Bahia. CEP: 45.6(p;-ZG;.

LOurival _G,o,m,e,s_d.e_B.ri,t,o, brasileiro, casado sob Regime de Comunhão Universal de Bens,
Empresário. CPF nj 013.707.155-87. Cédula de Identidade RG n°. 00401921 05 - SSP/BA. ""
expedida em 04/092002, residente e domiciliado na Avenida Amélia Amado. n". 607. ]° andar,
Centro, ltabuna-Bahia. CEP: 45.602-01 l, únicos sócios da sociedade empresária limitada
BRITOCAR COMÉRCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.(EPP), com
sede na Avenida Amélia Amado, n°. 362-A, Centro. ltabuna-Bahia CEP: 45.600-050, inscrita no
CNPJ sob o n°. 00.080.327/0001-10 cadastrada na Junta Comercial do Estado da Bahia JUCEB
sob o 29.201.445.713 de 30/05/1994, resolvem, assim. alterar e consolidar seus atos constitutivos
anteriores mediante as cláusulas e condições seguintes:

l - Neste ato retira-se da sociedade o sócio Lourival Gomes de Brito que cede e transfere 3.000
(Três mil) quotas no valor de RS 3.000,00 (Três Mil Reais) subscritas e integralizadas em moeda
corrente do pais para a sócia admitida Jeane Gomés de Brito Mattos, brasileira, natural de
Salvador-Bahim Casada sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 17/10/1968,
Enfermeira. CPF n". 424.247.715-53, CNH n". 04565675737 - DETRAN - BA, expedida 'em
05/02/2009, residente e domiciliada na Avenida Alphaville. n°. 296. Edifício Carpediem, Apto.
203. Alphaville. Salvador - Bahia. CEP: 41.701-015.

2 - Neste ato o sócio remanescente josé Alberto Gomes de Brito. cede e transfere 147.000 (Cento
c Quarenta e Sete Mil) quotas no valor de RS 147.000,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil Reais)
subscritas e integralizadas em moeda corrente do país para sócia admitida Jeane Gomes de Brito
Mattos.

3 - Neste ato, o capital social fica inalterado no valor de RS 300.000,00 (Trezentos Mil Reais).
divididos em 300.000 (Trezentos mil) quotas de valor nominal de RS 1,00 (um real).
integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

José Alberto Gomes de Bri o 150.000 quotas R$ 150.000,00 50,00%

' Jeane Gomes de Brito Ma g,QN'lS0.000 quotas RS 150.000,00 50,00°/o
To'ali'and° . . j,j,\N, ,;;g: 300.000 quotas RS 300.000,00 100,00%

4 - Neste ato a administraç da sociedade caberá ao sócio José A]mo_jomes de Brito, com os
poderes e atribuições de administrar plenamente a sociedade, autorizado o uso do nome
empresarial, exclusivame e em transações da sociedade, vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
teweiros, bem como onerar ou alienar bens da sociedade, sem autorização do outro sócio.
Especialmente em Fianças. Avais, Endossos e Abonos.

Parágrafo único: O sócio que se retira e a sociedade, dão-se mútua. expressa geral e irrevogável
quitação. por mais nada terem a reclamar uns dos outros. a qualquer titulo, por mais especial que
:'"jj'à ,,q
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Cláusula 7' - A administração da sociedade cabe ao sócio josé,tykrto Gomq,deRrito, com os
poderes e atribuições de administrar plenamente a sociedade, autorizado o uso do nOme
empresarial, exclusivamente em transações da sociedade, vedado. no entanto. em atividades

, , ', ,
jstranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos qucti.suw ou de

' terceiros. bem como onerar ou alienar bens da sociedade, sem autorização do oi't:o sócio.
Especialmente em Fianças, Avais, Endossos e Abonos.

Cláusula 8" - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro. os adminimmdores
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do invmàrk. do
balanço patrimonial ç do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios. na propQN"ío de
suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9' - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão
sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 10' - A sociedade poderá a qualquer tempo. abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11' - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal. a titulo de "pró-
labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12' - Falecendo ou interditado qualquer sócio. a sociedade continuará suas atividades
com os herdeiros, sucessores e o incapaz Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
dos sócios mnanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade sc
resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 13' - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal. ou por se
encontrar sob os efeitos dela. a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos .
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação. peita ou suborno, concussão, peculato. ou
contra a economia popular, contra o sistema financcim nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14" - Fica eleito o Foro de Itabuna-Bahia para o exercício e o cumprimento dos direitos _.
e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento
igual teor.

ltabuna-Bahia, 27 ¶\W'rço de 2012. ,
.E""
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A|teraçgp_e_Cpgg9.|.i,d,a,ç.ã.o_d.e_C.o.n.t.r.a.t.o_S.o.c.ta.|_

, À1.TERAçÃO N" 10 E CONSOL|DAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
' "C " ' ÉRITOCAR COMÉRC|O DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. (EPP) -

José Alberto_çjomes de Brito, brasileiro, natural de Itabuna-Bahia, casado scb Regim:: de "
Separação Total de Bens, nascido em 10/03/1976. Empresário. CPF n°. 690.882.925-1$, Cédula
de Identidade RG n". 07440454 79 - SSP/BA, expedida em 13/07/1994. residente e dcmicil:ado
na Avenida Princesa Isabel. n°. 295, Apto. 702, Banco Raso. Itabuna-Bahi& CEP: 45.6GMBL

.0

Lgurival Gomes de BritQ. brasileiro. casado sob Regime de Comunhão Universal de Bens.
Empresário. CPF nj 013.707.155-87, Cédula de Identidade RG n". 00401921 05 - SSP/BA.
expedida em 04/0%Z002. residente e domiciliado na Avenida Amélia Amado, n". 607, l" andar.
Centro. ltabuna-Bahia. CEP: 45.602-01 l. únicos sócios da sociedade empresária limitada
BRITOC'AR COMÉRCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUçÃO LTDA,(EPP), com
sede na Avenida Amélia Amado, n°. 362-A, Centro, llabuna-Bahim CEP: 45.600-050, inscrita no
CNPJ sob o n". 00.080.327/0001-10 cadastrada na Junta Comercial do Estado da Bahia JUCEB
sob o 29.201.445.713 de 30/05/1994. resolvem, assim, alterar e consolidar seus atos constitutivos
anteriores mediante as cláusulas e condições seguintes:

l - Neste ato retira-se da sociedade o sócio Lourival Gomes de Brito que cede e transfere 3,000
(Três mil) quotas no valor de RS 3.000,00 (Três Mil Reais) subscritas e integralizadas em moeda
correnie do país para a sÓcia admitida Jeane Gomes de Brito Manos, brasileira natural de
Salvador-Bahia, Casada sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 17,'10/1968,
Enfermeira. CPF n". 424.247.715-53, CNH n". 0456%75737 - DEIKAN - BA, expedida 'em
05/02/2009. residente e domiciliada na Avenida Alphaville, n°. 296, Edifício Carpediem, Apto.
203, Alphaville. Salvador - Bahia, CEP: 41.701-015.

2 - Neste ato o sócio remanescente José Alberio Gomes de Brito, cede e transfere 147.000 (Cento
c Quarenta e Sete Mil) quotas no valor de RS 147.000.00 (Cento e Quarenta e Sete Mil Reais)
subscritas e integralizadas em moeda corrente do pais para sócia admitida Jeane Gonws de Brito
Mattos.

3 - Neste ato. o capital social fica inalterado no vajor de RS 300.000.00 (Trezentos Mil Reais),
divididos em 300.000 (Trezentos mil) quotas de valor nominal de RS 1,00 (urn real).
integralizadas em moeda corrente do Pais. pelos sócios:

José Alberto Gomes de Brito l 50.000 quotas RS 150.000.00 50,00%
Jeane Gomes de Brito Matos 150.000 quotas R$ 150.000,00 50,00%
Totalizando 300.000 quotas RS 300.000,00 100,00%

4 - Neste ato a administração da sociedade caberá ao sócio José A]krtQSiSZmes de Brito. com os
poderes e atribuições dc administrar plenamente a sociedade. autorizado o uso do nome
empresarial. exclusivamente em transações da soei ade, vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações . já em f vor de qualq uer dos quotistas ou de
tcneiros, bem como onerar ou alienar bens da 'i de, sem autorização do outro sócio.
Especialmente em Fianças, Avais. Endossos e a 1., SúYQ
Parágrafo único: O sócio que se reti,a e'ÊÊ!! '-' E ?á:S, mútua, ,xpressa. geral e irrevogável

quitação por mais nada terem a reclamar uns ¶6útros, a qualquer titulo, por mais especial que
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6 - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de e::ercer" a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, Crij µur se

, encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos° · , v ° ' dtib|icos: ou por crime falimentar. de prevaricação, peita ou suborno. concussão; peculato, ou

contra a economia popular, contra q sistema financeiro nacional, contra normas de dd:âa da
concowência, contra as relações de consumo, fé públiw ou a propriedade.

À vista da modificação ora ajustada. consolida-se o contrato social. com a seguinte redação:

José Albeno Golneuejg!ritQ. brasileiro. natural de Itabuna-Bahia. casado sob Regime de
Separação Total de Bens, nascido em 10/03/1976, Empresário. CPF n°. 690.882.925-15. Cédula
de Identidade RG n°. 07440454 79 - SSP/BA, expedida em 13/07/1994, residente e domiciliado
na Avenida PrjncesaAsabel. n°. 295, Apto. 702, Banco Raso, ltabuna-Bahia, CEP: 45.607-291.

Jeane Gomes d¢Rrito MattoS, brasileira, natural de Salvador-Bahia, Casada sob Regime de
Comunhão Parcial de Bens, nascida eni 17/10/1968, Enfermeira CPF n°. 424247.715-53, CNH
n°. 04565675737 - DETRAN - BA, expedida em 05/12/2009, residente e domiciliada na Avenida
Alphaville, n°. 296 Edifício Carpediem, Apto. 203, Alphaville, Salvador - Bah4 CEP: 41.701-
015, únicos sócios da sociedade empresária limitada BRITOCAR COMÉRCIO DE FERRO E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.(EPP), com sede na Avenida Amélia Amado, n". 362-
A, Centro. ltabuna-Bahia CEP: 45.600-050, inscrita no CNPJ sob o n". 00.080.327/0001-10,
cadastrada na Junta Comercial do Estado da Bahia JUCEB sob o n° 29.201.445.713 de
30/05/1994.

Cláusula l' - A sociedade gira sob a denominação social de BRITOCAR COMÉRCIO DE
FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.(EPP). com sede na Avenida Amélia
Amado. n°. 362-A. Centro. Itabuna-Bahia. CEP: 45.600-050.

Cláusula 2" - O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000,00
(trezentos mi)) quotas de valor nominal RS 1,00 (um real), cada urna, integralizadas em moda
corrente do Pais. pelos sócios:

José Alberto Gomes de Brito 150.000 quotas RS 150.000,00 50,00%
Jeane Gomes de Brito Mattos 150.000 quotas RS 150.000,00 50,00%
Totalizando 300.000 quotas RS 300.000,00 100,00%

Cláusula 3" - o objeto da sociedade é o Comércio Varejista de Ferro e Materiais de Construção
(C'NAE 4744-0/05) e atividade secundária: Transporte Rodoviário de Cargas (CNAE 4930-2/01).

Cláusula 4' - A sociedade iniciou suas atividades em 27/04/1994 e seu prazo de duração
indeterminado.

Cláusula y - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem
:. o consentimento dos outros sócios, a quem tica assegurado. em igualdade de condições o preço

direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando. se realizada a cessão
i delas. a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6' - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela ' tegralização do capital social.
t,?j<,::,';:: ,:::Í,:Ê;;:' , S ,,,,,:J "
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