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Itabuna, BA, 27 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, como em todo e qualquer ente público, mormente o
seguimento hospitalar, a Administração se revela carecedora de produtos/insumos
os mais diversos como Material Médico Hospitalar (Luva Cirúrgica - Tamanhos
de n° 7.0 - 7.5 - 8.0 e 8.5 e Luva de Procedimento Tamanhos P - M - G). Tal
solicitação que ora se faz para atendimento, busca oferecer segurança para equipe

da assistência e pacientes. Diante do quadro de tamanha complexidade com o
enfrentamento a pandemia do Novo CORONAVIRUS Sars-Cov-2 (COVID - 19),
buscamos um direcionamento ao atendimento às necessidades vitais impostas aos
pacientes atendidos neste hospital. Contudo faz-se necessário uma compra

emergencial mediante mencionados materiais encontrar-se em andamento de
processo licitatório.

É sabido que a atividade fim desta unidade hospitalar é a saúde e que, se

faz para que não haja falhas, relativamente aos recursos e procedimentos, sejam

quais forem relacionados ao melhor desempenho desta entidade.

Destarte, solicitamos a contratação de empresas com certificação e
devidamente credenciadas para o fornecimento dos produtos acima descritos, tudo

em consonância com o disposto na Lei 8.66 3.

!<':,i:::í

i ' '
Roberto G a Pacheco Junior o Cléc' A ay da Rocha

Presidente da FASI Diret r dmini tivo/Financeiro

y¶«\:í::?,:y:':°:,í":' '""É ,:::É!,::""' ,,yjnCl

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-)600 - CNPJ 02.762.633/0001-62



' ' '-& susi:í'í:. funEL!S.!,ãoa #1 coordenação
SAÚDE DE ITABUNA HO5PFTALMMSE GERAL

LUIS EDUARDO MAG,ALHAES

' ' " ENFERMAGEM

DE: COORDENAçÃO GERAL DE ENFERMAGEM

PARA: DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

Prezado Diretor,

1

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio desse, solicitar aquisição de

LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAMANHOS P, M e G e LUVAS CIRÚRGICAS N.° 7.0,

7,5, 8.0 e 8.5, conforme requisição em anexo, para uso dos profissionais de saúde

envolvidos na assistência aos pacientes internados, uma vez que não temos mais

estoque desse item e o mesmo encontra-se em processo licitatório. Saliento que o

consumo do material aumentou de forma mais intensa após abertura dos 04 setores

COVID 19.

Desde já agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição para

esclarecimento de dúvidas porventura existentes.

Atenciosamente
'Rçmwb0|11 Silt' ¢íé

Pre a Obcol
Preskjente da Cpl

En,&.kg,.Zg',;&kg=,..
COREN-BA 300.721

Responsável Técnica de Enfermagem
26/08/2020
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REQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE uso HOSPITALAR - 2020

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

l ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

LOTE 01

Luva Cirúrgica n" 7,0 - Luva cirúrgica estéril e com rigoroso controle de qualidade, oferecendo segurança ao profissional em
todos os procedimentos indicados para seu uso. Embaladas individualmente em pare& em papel cirúrgico oferece adequada

l barreira microbiana. mantendo as luvas estéreis. Levemente laicada para maior deslizamento e conforto durante a colocação da PAR 1.000
luva, é hipoalergênica (não contém substâncias que possam provocar reações à pele), confeccionadas em látex para
procedimentos invasivos ou que exigem esterilização dos materiais.
Luva Cirúrgica n° 7,5 - Luva cirúrgica estéril e com rigoroso controle de qualidade, oferecendo segurança ao profissional em
todos os procedimentos indicados para seu uso. Embaladas individualmente em pares, em papel cirúrgico oferece adequada

2 barreira microbiana, mantendo as luvas estéreis. Levemente tajcada para maior deslizamento e conforto durante a colocação da PAR 2.500
luva, é hipoalergênica (não contém substâncias que possam provocar reações à pele), confeccionadas em látex para
procedimentos invasivos ou que exjgem esterilização dos materiais.

Luva Cirúrgica n" 8,0 - Luva cirúrgica estéril e com rigoroso controle de qualidade, oferecendo segurança ao profissional em
todos os procedimentos indicados para seu uso, Embaladas individualmente em pares, em papd cirúrgico oferece adequada

3 barreira microbiana, mantendo as luvas estéreis. Levemente talcada para maior deslizamento e conforto durante a colocação da PAR 2.000
luva, é hipoalergênica (não contém substâncias que possam provocar reações à pele), confeccionadas em látex para
procedimentos invasivos ou que exigem esterilização dos materiais.

Luva Cirúrgica n" 8,5 - Luva cirúrgica estéril e com rigoroso controle de qualidade. oferecendo segurança ao profissional em
todos os procedimentos indicados para seu uso. Embaladas individualmente em pares, em papel cirúrgico oferece adequada

4 barreira microbiana, mantendo as luvas estéreis, Levemente talcada para maior deslizamento e conforto durante a colocação da PAR 1.500
luva, é hipoalergênica (não contém substâncias que possam provocar reações à pele), confeccionadas em látex para
procedimentos invasivos ou que exigem esterilização dos materiais,
Luva procedimento P - luva para procedimento não cirúrgico, tamanho P, material látex natural íntegro e uniforme,

5 anatômicas, não estéreis. ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica resistente a tração. CAIXA 500
Caixa dispens,a,d,o,r,a.c,o,m,1.®~u,n,i,d,a,d,e,s_
Luva procedimento M - luva para procedimento não cirúrgico, tamanho M, material látex natural integro e uniforme,

6 anatômicas. não estéreis, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvivel, descartável, apresentação atóxic& resistente a tração. CAIXA 1.200
Caixa di$een$adora com 100 unidades.
Luva procedimento G - luva para procedimento não cirúrgico, tamanho G, material látex natural íntegro e uniforme,

7 anatômicas. não estéreis, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvivel, descartável, apresentação alóxicâ resistente a tração. CAIXA 800
Caixa dispensadora com 100 unjdades.
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Patricia Karla Moura Cafezeiro Guimaraes - Responsável técnica de Enfermagem
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MAPA ANALÍTICO 0114.2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DE uso HOSPITALAR 26.08.2020

LOTE 01

Item Descrição Und Quant PLUSPHARMA M. A. VALÉRIO INSTRUMENTAL MÉDIA TOTALSÃO JORGE

l

Luva Cirúrgica n" 7,0 - L-uva cirúrgica estéril e com rigoroso controle de
qudidade, oferecendo segurança ãk) profissional em todos os procedimentos
indicados para seu uso, Embaladas individualmente em pares, em papel

1 cirúrgico oferece adequada barreira microMma mantendo as luvas estéreis. PAR 1.000 R$ 2,00 RS 3,30 R$ 3,20 R$2,83 R$ 2.833,33
Levemente talcada para maior deslizamento e conforto durante a colocação
da luvq é hipoalergênica (não contém substâncias que possam provocar
reações à pele), confèccionadas em látex para procedimentos invasivos ou
que exigem esterilização dos materiais,

Luva Cirúrgica n° 7,5 - Luva cirúrgica estéril e corn rigorcm controle de
qualidade, oferecendo seµrança ao profissiond em todos os procedimentos
indicados para seu uso, Embaladas individualmente em pares, em papel

2 cirúrgico ofèrece adequada barreira microbiana mantendo as luvas ¢stC"" PAR 2 500 R$ 2,00 RS 3,30 R$ 3,20 R$2,83 R$ 7.083,33
Levemente laicada para maior deslizamento e conforto durante a colocação
da 1uy& é hipoalergênica (não contém substâncias que possam provocar
reações à pele), confeccionadas em látex para procedimentos invasivos ou
que exigem esteriHzação dos materiais.
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Luva Cirúrgica n° 8,0 - Luva cirúrgica estéril e com rigoroso
controle de qualidade, oferecendo segurança ao profissional em
todos os procedimentos indicados para seu uso, Embaladas
individualmente em pares, em papel cirúrgico oferece adequada

3 barreira qmcrobiana. mantendo as luvas estéreis Levemente talcada PAR 2 000 R$ 2,00 R$ 3,80 R$ 3,20 R$3,00 RS 6.000,00
para máÒr deslizamento e conforto durante a colocação da luva, é
hiµjgér¥nica (não contém substâncias que possam provocar
reílç&.sZ pele), confeccionadas em látex pâra procedimentos
inTa'@oR ou '" exigem esterilização dos materiais.

m
R

L&àiigica n° 8,5 Luva crúrg"ca estérl e com r'goroso

controieé qualidade, o%recendo segurança ao profissional em
todos os@rocedimentoSjnãcados para seu uso. Embaladas
individualmente em pareÒm papel cirúrgico oferece adequada

4 barreira mict"obiana. rnantencb"ds»vas estéreis Levemente talcada PAR 1.500 RS 2,00 R$ 3,80 R$ 3,20 R$3,00 R$ 4.500,00
para maior deslizamento e confo 'durante a colocação da luva, é
hipoalergênica (não contém substâncias que possam provocar
reações à pele), confeccionadas em látex para procedimentos
invasivos ou que exigem esterilização dos materiais,

Luva procedimento P - luva para procedimento não cirúrgico,
tamanho P, material látex natural integro e uniforme, anatômicas,

5 não estéreis, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsoMvel, CAIXA 500 R$ 45,00 R$ 65,00 R$ 58,90 R$56,30 R$ 28.150,00
descartável, apresentação atóxica, resistente a tração. Caixa
dispensadora com 100 unidades.

Luva procedimento M - luva para procedimento não cirúrgico,
tamanho M, material látex natural integro e uniforme, anatômicas,

6 não estéreis, ambidestras, |ubr|f|cadas com pó bioabsorvivel, CAIXA 1 200 R$ 45,00 R$ 65,00 R$ 58,90 R$56,30 R$ 67.560,00
descartável, apresentação atóxica, resistente a tração. Caixa
dispensadora com 100 unidades.
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Luva procedimento G - luva para procedimento não cirúrgico,
tamanho G, material látex natural íntegro e u niforme, anatômicas,

7 não estéreis, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvivel, CAIXA 800 R$ 45,00 R$ 65,00 R$ 58,90 R$56,30 RS 45.040,00
descartável, apresentação atóxica, resistente a tração- Caixa
dispensadora com 100 unidades.

TOTAL DO LOTE R$15.916,67
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' .p us """ '"°'"°'°"HAnMA
' ' ORçAMENTO: 514í!8

A/C: REFERENTE A COTACAO 0114.2020

Empresa: PLUSPHARMA MSTRIBUlCAO - EIRELI CNPj: 03.669.239/0001-47
Endereço: Rua Cariparé (LOT GJAS R P VARGAS)

Bairro: GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARG CEP: 41230-075

Cidade/UF: SALVADOR l BA

Fone/Fax: (71) 3032-2600

Cliente: FUND. ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA- FASI -00001029 Data: 26/08/2020

Endereço: av. fernando gomes oliveira, Bairro: nossa sra das gracas

Cidade: itabuna CEP: 45600 - 000 UF: ba

CNPj: 02.762,633/0001-62 lnsc. Est.: Isento
Fone: 7321025187 - 007332141620 Fax: 007332141684

"-nd. Pgto.: 28 DIAS validade: 28/08/2020

ndedor: 50 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO Prazo Entrega:

Fat. Minimo: 0,00

Código Descrição do Produto Marca Qtde Un VIr. Unitário vIr. Total

1 9504 LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 PAR DESCARPACK 1.000 PR 2,0000 2.000,00
2 9502 LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 PAR' DESCARPACK 2.500 PR 2,0000 5.000,00

3 6460 LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 (SENSITEX) MUCAMBO 2.000 PR 2,0000 4.000,00
PAR

4 9503 LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 PAR DESCARPACK 1,500 PR 2,0000 3.000,00

7 7038 LUVA PROCEDIMENTO G CX C/100 CIPO DESCARPACK 800 CX 45,0000 36,000,00

6 1347 LUVA PROCEDIMENTO M CX C/100 CIPO DESCARPACK 1,200 CX 45,0000 54,000,00

5 1325 LUVA PROCEDIMENTO P CX C/100 CIPO l DESCARPACK 500 CX 45,0000 22.500,00
Valor da Mercadoria: 126.500,00

Total do Orçamento: 126.500,00

Observação'

Nome do Usuário: marda

Email: marcia@pluspharma.com.br

Fone: 007130322621 Ramal: 2600
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FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA

Av. Fernando Gomes Olivüwa. StN° Nossa S, das Graças Itabuna - Bahéa CEP 45.601·554
CNPJ - 02 752 633-0001-62 lnscnção Es(adua1: Isento Mumcipaj 20 257
E-mail: çUta¢aQ.fà$iegmai(,com
Contato: Leonardo
Fone: (73) 3214-1677

l

l

COTAÇÃO 0114.2020 AQUÈSlçÂô DE MATERIAL MÉDICO DE uso HOSPITALAR

Á Empresa: INSTRUM ENTAL SÃO JORGE EJRELI

CQMâto: HUDSON l LUCIMAR
Cidade: ITABUNA - BAHIA

Fpne: 73.3617-7289
E-mail:licitacoes@i nstrumeMalmojorge.com.br

ve11da.s@['!.stn|mmta|.$aQ[Q'ge.m_m,br
OBSERVAçÃO:

a) SQhcitamos oobcar preços para os materiais abaixo chsçnmtnado$;
b) (Jbngatório a aplicação do carimbo do CNPJ, como também a data e assinatura na respo51ã da cotação
c) Certo que podemos contar com a vossa colaboração, desde já agradeoemos

DATA: 26 l 08 l 2020

item Ebesgfka£âo de material Unid Quant. preço Unit. Preççi Mal

LOTE 01

Luva Cirúrgica n" 7,0 - Luva cinirgica meni ç com ngoíuso comrolc dc qµahdMc., ofcteccMo

sçgmnça ao pcoÍissional cm lodos os u««hmcntos inàcacbs para seu liso. Embaladas

1 individualmente em pam. cm pape) çúú®co oí¢iug¢ adequada barreira H«obiana. mamcMõ as PAR 1.000 R$3,20 R$3,200,00
luzas cslCms. Lmemcntc takada pm rmiord¢sÈimmcnW c çxjnforto dwanlc a coNação da 1u\'& C

h|poal¢rgênqça (não comem subslhaas que possam [xovocar cações à pde). confcu"ion& m láLcx

pm p~dimcms imasiujs üü que exigem esmlimçb dns mMçriais

Luva Cirú*ic.a n" 7;5 - Lin-a urú®ca cslétil ç cum rigxuso cUnLrulc dC qualidodc, QfçTcç¢r|dç)

wgwança ao µofissàona1 m todos us p«x:odimcnbòs indicados pm seu usci Embaladas

2 indNidualmentt em parts. cm papcl ¢itú®co ofcrçcjc adequada bweira rrúcmbiana, mmtcndo "s PAR 2.500 R$3.20 R$&OQUA1
luias çg¢rçis, Lcwmcntc wkda pATà mâ«dcshtm=to ç conforto durmu: a colocação da lina. C

hipoakrpémca [uh amem subic.&ciati que possam µc»'ocar reaçÕes à pele), ccmfuxiomdw cm látex

para proç¢d|m¢MQ$ imwi\os ou quç ¢xígçm ¢sqcnh/ação dos maAcnms.

Luva Cirúrgica n' 8,0 - Luva arútgica estéN e com rlgot1j$ô controle de qualidade,

oferecendo segurança ao pronsuonal em todos os prooedimentos indicados para seu uso.

Embaladas individualmente em pares, em papa cirÚrgtco ofèreoe adequada bweira
3 mcrobiana, mantendo as luvas estéreis. Levemente taCada para maor deskamento e PAR 2.000 r$3,2ij r$i5aqo,®

confOrto durame a colocação da luva, é hipoa1ergêmca (não comem sutmâncias que
possam provocar reações à pele) confeccionadas em látex pm procedimentos mvasivo$
Ou que exigem esterNzação dos mmehais

Luva Cirúrgica n" 8,5 - Luva cMúrgica estênt e com ngoroso controle de qualidade,
ofmwíendo segurança ao prdS$$lona| em todos 0$ pmçedimento5 micados para seu uso
Embaladas individualmente em pares, em papel cjrú¶íço oferece adequada barreka

4 mícrobena. mantendo as luvas estéreis. Levemente laicada para maor deslizamento e PAR 1.500 R$3.20 r$4-80o,(x)
coMOdO durante a çxjloçação da luva. é hspQâkrgêmça (não contém $ub$tància$ que
possam provocar reações à pele), ¢oMè¢¢x)nad&$ em látex pata procechmenio$ invasms
ou que exgem é$teMz%ão dos materiais

Luva procedimento P · luva para procedómento não áNrgõco, tamanho P, matenal látex

. natural integro e undome, anatômicas não estéreis. ambidestras, mbhficadas com pó CAIXA SOO r$s8,% r$29,450,qq
" tmabsoMvel. desçartàvel, apresentação atcm¢a, resistente a tràçãQ Caixa dispensadom

com 100 unidades.

Luva procedimento M - luva para pmçedtmento não cirúrgico, tamanho M. material látex

(, natural integro e uniforme, anatômicas, não esteeis, ambodestras, lubrificadas com pó CAIXA 1.200 R$58,9Q R$m.m,oob|¢]ab$QTvive|. descartáveL apresentação atóma, resistente a lràçâQ Caixa dkpensadora
com 100 unidades.

Luva procedimento G · luva pam procedimento não cirúrgico- tamanho G, matenal látex

, natural integro e unrforme, anatbmicas, não estéreis ambidestras, lubrificadas com pó CAIXA BOO R$58,90 R$47.120,00' b|õab$oNive|, descartável, apresentação atóxica, resistente a 1ração. Caixa dispensadora
,com 100 unidades.

TOTAL R$169,650,00

Conforme sQlicitação acima, informamos q valor unitánô

Prazo de Entrega: IMEDIATA

Data: 26 l 08 l 2020

e total dos rtens em demriçào.

\1)(

'<J,: "

Carimbo do CNPJ

LUCIMAR MACEDO
Oliveira Da
SU,VA94192413515

Á$5rnMo [3l· Form# digiW' pç7t

LUCIMAR 1NíCED(] OLIVE IRA DA

$kVA·%192413515

mos 2020,08.X 16:164C' '0300'

Assinatura e nome do responsável

'°"Ê:!:°:,,diÊ:°""'

,1 34.254.532/®01-77

, INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIAELÍ

l

Avenida Manoel Chaves, 2376 E

: SãO ÇdétMQ - Nabu na -- Ba hia

' CEP' 45.607-300
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COTAÇÃO 0114.2020 AQUISIçÃO DE MATER6AL ME(MCO DE uso HOSPITALAR

A Empnm

Conato. F ane
C(&de E

OB$ERVAçAO:
A mm I' ^kx.ar pfrç"¶ pjw cis mátêNòt& abarxo díscrwnnacos
b1 '~CÒRO hGÔcàçêo ao cmrwnoci Dc CNPJ como também a cade na 'ea¢just3 da

: mo Quê pcnemx cçmw com a misa tAatxmçào'. ieísde' já aOmeµ¢emo5

'Ê::"'
DATA 0

item t ~ Lmt

LUTE M

Ian r hwrçk h" 7,0 . l in há cWWyx-à cumi e cmmúü' & qwihLa& da cl m4u

.m t«k» un melwmhW panb Ku Emb.1.4m (J

,, , C Q

, bdMdudmmàc em µrm cm µipd utèmç à&quulü bamu mjjóau!l õãà PAR 1.000 n
llj'.-db >4ej fj-h LaaneNe ukàcw puri mww¶ &UmmmNo e umúíkuj ébum èu?e& c

!3 3

jLj l

+tçüu yut pd" k. mi

lj411 rdEra lw que rmum em iluaQu ~!¶$414

?

Luva Ctrüqbm a" ?,5 - l jivd unügu êbjC1IÜ e ciam mu cmtMc dc qmhdaik. áAà nimdti

â4j prtdiwumwj l m h@m çNh pnx4 1rKLi^ pua suá mo. Emhwhdiu

2 bdMdudmmtt em pwmi cm µdpd fem niatWMu PAR 2 SOD
e.dcnm Lmemmk pwa tmwt e umúxiü â~x a a N'..l e

h,,.k,,«m. ,mwm ,mm, ,wW,Nk,, ,,n,« m

t3j !3 d %,Sj

k.¢ex m mvuílvcE m que eu!y.Em mâKTwÁ

Llivin Ckiurqka n' 8,{1 - LiNà emrqim b con' quakjada,
deíe'.endõ act pru686ky1al em 1'Ndrj$ m procedhmMas indkad CitS P&l'à weu n
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, , , , === CONTRATOS
DESPACHO

1. Autorizo a Contratação da empresa Pluspharma Distribuição- Eirelli;

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

direta e;

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

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

a autuação do processo licitatório l inexigibilidade l dispensa;

Itabuna, 27 de Agosto de 2020.

C' " >~

Roberto G a Pachecojúnior
Diretor Presidente

#'""::,,::;','Ê::::'°

""%':es::ç"

üQ
jaú ;:,,: ,.,

çjÇCS"'

'k '
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ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 058/2020

PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0274/2020

PARECER

EMENTA: CONTRATAçÃO DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE uso HOSPITALAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, IV DA

LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO 1993 (DECRETO N° 9.412/2018) MP
926\2020, MP 961\2020, Art.1°. Art.1°. REQUISITOS DOS 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

.

'mg:!È:':""

I - PREAMBULO p,eside""

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

PLUSPHARMA DISTRIBUIÇÃO - EIRELLI 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 material de uso hospitalar - luvas de procedimentos P, M, G, - luvas

cirúrgicas , iamanhos de n. 7,0,' 7,5,' 8,0 e 8,5/ sem que haja procedimento licitatório,

informando que há o interesse da Administração na contratação em tela, tudo isso por meio de

dispensa, dada a legalidade, urgência e emergência em que

pandemia do vírus COVID-19.

se encontra o País devido a

II - DAS INFORMAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
'0'e;,,;::jà:i: ';":;!:;::

e

Inicialmente, imperioso destacar que, devidamente autuado a solic" ação pela Diretoria. vem os

autos na data de 27/08/2020, ob.jetivando a consulta acerca da e idade de contratação de

empresa por meio de licitação na modalidade dispensa. justifi ndo a contratação sobre as

aquis ções de materiais médico hospi'al"' J<" ,,J É:' , ;qCS.:':L

Considerando que em 28 de janeiro de 2020. o Ministério d aud , po me do COE-nCoV

publicou a versão eletrônica preliminar do PIano 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 a

Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e í .
2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - C EP: 45,600-000 - Itabuna -Bahia

Tel.: (73) 321 4- l 600 - Cnpj 02,762,633/000 1-62



l

+SUS.., ,uE,t!.S.!,,o, #1 ASSESSORIA
'"Ú"' " """' '"""""" JURÍDICA

wes
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 clinicas, 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 enfirentamento 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: \¶ç,s(jk,mt

, ,,,,,,,m,,,,,,,,,m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

S<;, :S,% K'" ,,,?,:;!iÊ::'°

De inicio. imprescindível se faz a verificação: da existência de dotação orçamentária para

realização do contrato; as minutas do termo de dispensa e do contrato, com base nos elementos

fornecidos nos autos, perfeitamente delineado seu objeto, prazo, valor, dotação de de esa
tLt'/itll(l'B0/11 " " u 06i'elh

foma de pagamento, assim como documentos de regularidade da empresa. Pr0 oRcja| jp
P'e mo çJq ÇPL

Convém destacar que. compete à Assessoria Administrativa prestar consultoria sob o prisma

estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à

oportunidade da prática dos atos administrativos. que estão reservados à esfera discricionária

do administrador público legalmente competente, tampouco. xam' ar questões de natureza

eminentemente técnica, administrativa elou financeira. salvo, [j t irregularidade. ,

jaüj'"t;' ,jy . , ,, &qç,':" J

Ademais. entende-se que as manifestações da Ass ' minis rã vã a FASI são de

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

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

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

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, sIn' - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
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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:

iii- DA FUNDAMENTAçÃO de MÉRITO '%ldu(MilnSllt:l UüWtt,.
Pregoeira O1cial
presi:jerite da CPL

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

O presente caso, portanto, enquadra-se nos termos da Lei n° 13.979/20 (alterada pela Medida

Provisória n° 926/20), cujo objetivo é estabelecer medidas que poderão ser adotadas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus responsável pelo surto de 2019. Dentre as diversas medidas, a referida lei

d't'":::»;»'t'g"inte no migo 4°, caput e §1°:

,j€jX "'Art, 4° - É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços. inclusive de
¢ü jj9 engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública

S9 Y6" de importância intern;cionai decorrente do coronavírus de que trata esta Lei,
* § 1° - A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-

se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus."

Ainda que se trate de situação em que a licitação é dispensável. em respeito à moralid e à

probidade administrativa, faz-se necessária a realização de processo adminis%' 't'beml(l.
Pregoeira Oftüãl

como que sejam assegurados os prinapios da legahdade e moralidade. Pfcsm2mc já U'í

Considerando o momento processual em que a presente análise é feita, consigna-se que o

exame se debruçará sobre os atos até aqui praticados. com especial atenção aos requisitos

listados nos artigos 4°. 4°-A. 4°-B. 4°-C, 4°-D. 4°-E. 4°-F E 4°- . tod da Lei n° 13.979/20.

Ú\)(
Embora a realização de contratos pela Administ,4¶lm!'Te\[a .. \ ,m regra,ed:è:'cia ao

certame licitatório (princípio da obrigatoriedade), o Êgf or ressalvou hipóteses em que

gestor pode prescindir da seleção formal prevista neste est to.

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, sIn" - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
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momruus
As hipóteses de ressalva encontram fundamento no próprio texto constitucional, uma vez que o

inciso XXI do artigo 37, da Constituição Federal. ao estabelecer 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 entre a Administração

e o particular. nos casos estabelecidos no art. 24. da Lei 8.666N3. Observa-se que a lei

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

sentido é a lição do renomado jessé Torres Pereira Júnior:

N"Ç;\Ê;Ê::"
"As hipóteses de dispensabilidade do m. 24 constituem rol taxativo, isto è. a
Administração somente poderá dispensar-se de realizar a competição se

ocorrente uma das situações previstas na lei federal. Lei estadual, municipal
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 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." (...) Não resta outra alternativa, a não ser aquisição dos medicamentos, tem-se a

hipótese prevista no art. 24, inciso lV. da Lei 8.666/93:

* lV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
yp urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou

rçè comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
Í¢gÒ\ t9 bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao

cj§%Ür:e§ atendimento de situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras

* e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos. contados da ocorrência da

emergência ou calamidade. vedada a prorrogação dos respectivos contratos:

*ll(ltd (Ilo|h Si ÍÍWÍR1
Pr a Oficial

- · ~ · . f. P'et e te cIa CplTrata-se, como se ve. de autonzaçao legal para que. desde gu obs ados os reqtnsitos .ixaúos

no dispositivo, o gestor possa deixar de instaurar a licitaçã e ontratar diretamente compras e

serviços gerais para a Administraçã°' jclij:!te\\ , ç;u'

2020 l
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Trata-se de importante fèrramenta .jurídica disponibilizada ao administrador, para uma situação

peculiar, a ser acionada sob o crivo da proporcionalidade para atender o interesse público.

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 qual resultou o

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

sentido de que:

d:by:

,4:°:;;:
É esse o contexto

(...) 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, lV, da referida norma 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 folga, 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
gestão dos recursos disponíveis, ou seja. que tal fato não possa. em hipótese
alguma. ser atribuído à culpa ou dolo do(s) agente(s) públic« s) envolvido(sk
C) a situação exija da Administração a adoção de medidas urgentes e
imediatas. sob pena de ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas. obras. serviços. equipamentos e outros bens, públicos ou particulares:
d) a contratação direta pretendida seja o meio mais adequado. efetivo e
eficiente de afastar o risco iininente detectado:
e) o objeto da contratação se limite, em temos qualitativos e quantitativos. ao
que for estritamente indispensável para o equacionamento da situação
emergencial:
f) a duração do contrato, em se tratando de obras e serviços, não ultrapasse o
prazo de 180 dias, contados a partir da data de ocorrência do fato tido como
emergencial;

j
qe//(l/a%/ 7 l"' l,"

g) a compra. no caso de aquisição de bens, se'a para entrega imediata; p, , /IuOlw r(7

a oncia/P'es[de')!e Ia "PL

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 fã ' a ano ] e a realização de certos

valores. Explica:

. . ,

«.yò

O direito (publico, :sPeclalme% to para asse©r" a realização de
certos fins (valo'")- jT? A, ,r' ' '°"' ju'idica. considera-se um

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira n' - CEP: 45.600000 - Itabuna -Bahia
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certa situação fática e se elegem certas condutas como obrigatórias, proibidas

ou facultadas.

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 guar:;o,ZWPatibilidade com os

valores praticados no mercado sot%': «,MO'j:Ê:

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 possível. ob,jetivando. as i . \\vuj'l

preservação do patrimônio público. '|é\\ú\údQ|\\ , o\Ç'Z,
" pre9, ,,. ·'" '

ÇWCQ

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

Emergência no Município de Itabun& 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' ç,ç\c ""\

Considerando que a FASJ disponibiliza 20 leitos de UTIs adul s mais 38 Bios clínicos

adultos. 08 (oito) leitos de UTI semi-intensiva para regulação e n cess' e do Estado da Bahia

ao enfrentamento do Coronavírus faz-se necessário à aq uisiçào hiateriais. m%çMtmms|hu0ll¥iik

j(lllmkj Ng) p,,g,eira Oficia|
IV - CONCLUSÃO A, r"' p,,,,,,nte da CP'

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

à administração a responsabilidade integral pela deli ção do objeto. a justificação de

necessidade. de acordo com a sua necessidade.

2020 Av. Fernando Gomes ONveira, s/n° - C EP: 45.600-000 - Itabuna -Bania
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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 parecer não se atém à autenticidade dos documentos

apresentados, à compatibilidade dos preços com os praticados no mercado e à pertinência das

condições negociais.

Isto posto. concluímos que há possibilidade jurídica, desde que cumpridas as providências de

praxe e atendidos os apontamentos:

l) Em cumprimento ao Principio da publicidade. seja 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 forma de garantia de eficácia do

ato administrativo;

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 orçamentária, inclusive, verificando a regularidade das

licitações. contratos, termos. 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/vicios'". caso necessário.

Éo,a,,,e,. S,<

Itabuna-BA, 27 de agosto de 2020. pa

Mich rrÔco \ (jO\\«\\h
^=:',::',','" ::,,:"::°:e:"

Jdlà;'r ,,,jç; çjS':'6

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 32 14-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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AUTUAÇÃO

Processo Administrativo: n° 274/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 058/2020

Contrato de Prestação de Serviços n°: 0801/2020

Valor Global Estimado: RS 126.500,00 (Cento e vinte seis mil e quinhentos Reais)

Contratante: FASI- Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna

Contratada: Pluspharma Distribuição- Eirelli;

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

Objeto: Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas de procedimentos P,M,G e

Luvas Cirúrgicas- tamanhos de n° 7,0, 7,5, 8,0 e 8,5) para o enfrentamento ao

Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães.

Vigência/Período: Imediato

Autuação: Ao 27° dia do mês de agosto de 2020, eu Renata Bomhm Silva Oliveira,

Presidente da CPL da FASI, autuei sob o n°274/2020, este processo administrativo,

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

Áb/
Renata Bomfim Silva Oliveira

Presidente da Comissão de Licitação

,m::::'Q'

M ' 40ÍN¢\1('l

<,,,::::e::%"
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2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.6OCPO00 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1 600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE

POrtâhâ N° 0027/2020

Dispõe acerca da revogação da portaria 010/2020 de 14 de fevreiro de
2020, e nomeação dos membros efetivos e suplentes para a composição
da CPL - Comissão Permanente de Licitação da FASI.

O Dirètor - Presidente da FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA, no uso de

suas atribuições quc lhe roga q art,37 l 7° da lei Municipal 1.942 de 27 de julho de 2004.

Rosolva:

ART. 1". Revogar a portaria de 0010/2020 de 14 de fevereiro de 2020, que trata da nomeação de
membros efativos supkntcs, wspectivamente, da CPL - Comissão Permanente de Licitação da
FASI,

ART. 2°. Nomear a CPL - Comissão Permanente de Licitação da FASI - Fundação de Atenção á
Saúde çjg Itabuna, quo passará a vigorar com a seguinte composição:

M0mbro8 efetivos:

PRESIDENTE - Renata Bomfim Silva Oliveira;

MEMBRO - Jailma Freitas da Silva: " "\Í¶Ü Qtw¢\\"

MEMBRO Soraia da Ol've rã Salume.
·Kçmt\l(b\) ,,,a o\'«s\3\

r
Membro suplanta:

pTes«jenxe dá Cp\-

MEMBRO - Marília Silva dos Santos.

MEMBRO - Ricardo Costa dos Santos

ART. 3°. Determinar que no impedimento e aiMncia do presidente, seja o mesmo substituIdo por
um dos dois mombros MotivoS da CPL - Comissão Permanente de Licitação.

ART. 4°. Determinar 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 éntré em vigor na data de sua assinatwa.

ART. 6°. Rèvogam-se as disposições em contrário. SoTal(j de

el%S%"t

Registra-se. Comuniquè-sa Cumpra.se, , E::: tO d8 CP\

""'""' °' '"'"""°'°'

j,ÚN,J'F

::,$:Ü'

RQberto Gama Pacheco júnior E c Fjj

'""°'"'"""""'" '" '"" ÇJÇÇ\

2020 Av, Fernando Gomes Oliveira sIn" - CEP: 45.6CKKKX) - lWbuncj -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600- CNPJ 02.762.633/(XX)i42

CERTIFICAçÃO DIGITAL: SLZUSOKHCVSBVVFTVVCSGW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Processo Administrativo: n° 274/2020
Processo de Dispensa de licitação: n° 058/2020
Contrato de Prestação de Serviços n" 801/2020

Itabuna: 27/08/2020 Ren41uonljínlSlh'd UliWu,

: Nome"Íia Empresa: l'regoewia Oi!rã"" " ! CNPJl CFE? '
Presidente da CPL i 03.669.239/0001-47

__ Pluspharma. Distribuição- E.irelliEndereço:
Rua Cariparé, Lot. Granjas r P Vargas, Granjas Rurais Presidente Vargas, Salvador- Bahia, CEP: 41230-075

telefone: (71) 3032-2600, e-mail: marcia@pluspharma.com.br

objeto:
Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas de procedimentos P,M,G e Luvas Cirúrgicas- tamanhos de n' 7,0, 7,5,^" .. , 1·'

e 8,5) para o enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães C,\u %xd

Valor Estimado: . - çQè ¢j0(j ":
R$ 126.500,00 (Cento e vinte seis mil e quinhentos Reais) $çj e 0l&VçO

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 este material estava no PE 024/2019 e houve o cancelamento da ata 108/2020 da empresa jcn '

Comércio e Empreendimentos EIRELLI: Considerando que foram feitas convocações e não houveram retornos,

' Considerando que este material encontra-se no PE 037/2020 que está em andamento: Considerando que em 28 " "-

janeiro de 2020, o MS, por meio do COE-nCoV, publicou a versão eletrônica preliminar do PIano de Contingência Naci·-

para Infecção Humana pelo novo Coronavírus. (2019-nCoV), cQíT) o objetivo de conter a infecção humana e mitic-·. n '

aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pela COVID-19, e do Guia de Vigilância Epidemiológica (BRA" .

2020f, BRASIL, 2020h): Considerando que em 4 de fevereiro de 2020, o MS declarou Emergência de Saúde Pública de

Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por meio da ,
l publicação da Portaria MS n' 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011 (BRASIL, 2020C):

IConsiderando a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da

' emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019:

Considerando a Medida Provisória N' 926, de 20 de março de 2020 "urgência demandada é incompatível com a

realização dos procUimentos licitatórios usuais. A solução é a utilização dos permissivos legais para a contratação direta,

em que se prescinde de licitação"; Considerando que em 11 Março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (Oth.!' '

declarou a doença provocada pelo novo coronavírus COVID-19 como uma pandemia: Considerando o Decreto Muri"

N°13 607 de 19 de março de 2020, declarando sKuação de emergência no âmbito do município de Itabuna; Considei"í ;

que a Saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano, digna de receber a tutela prote'."-

l estatal, dessa forma, a atenção à Saúde constitui um direito de todo cidadão e um dever do Estado, devendo estar
l 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 soctais e

econõmcas que visem à redução do risco de doença e e outros agravos e ao acesso universal e lglja|itáno às ãçõ€" '

serviços para sua promoção, proteção e recuperação: S 11 ' o então que seja defkgrado proces$Q de dispensa de iicim· l
h

para a aquisição de imediato, após cotação de preço ' menor valor com fundamento nos te os previstos ( G

Federal de Licitações n' 8.666/93. , , S" l' "
K r

\ò¢'% ,,y ÇJ ' ,. ,' """,,:,

2020 Av. Fernande mes Oliveira, s/n° - Cep: 45.600-0QQ - ltabún,çh4 " '"
Tel,: (73| 32 14-1 600 - CNPJ 02.762,633/0001-62 ' ' Í, '·' "" .,-" '
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UNIDADE ORÇAMENT RIA: 1515 - FONTE: 50 - PROjETO/ATIVIDADE: 6.443 /6,446
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00,000

e" L d

Processo Administrativo: n" 274/2020
Processo de Dispensa de licitação: n° 058/2020
Contrato de Prestação de Serviços n" 801/2020

Na forma da justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, portaria em anexo, no presente termo de" l

Dispensa de Licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo art.24 lV, da Lei 8.666/93, que fundamenta q!- '
.l

autoriza a dispensa de Licitação. " '

t,': !\ ,

,&_&' COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 27/08/2020

yj<:::'"::ê:
, 4ejw , ,,,,,,,,, \w

Soraia'& Oliveira Salume Renata Bomfim Silva Oliveira JH Eq¢iàF , s da Silva

Membro Membro .wm n Membro

DESPACHO FINAL- HOMOLOGAÇÃO - DATA 27/08/2020
DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

[ '
f ~)

)

. ·'I. \

Roberto ama Pacheco Júnior C c us A' . ay da Rocha

Presidente Diretor Ad . Financeiro

L.
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2020 Av. Fernando Gomes Oliveira. s/n° - C EP: 45.6004XX) - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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RATIFICAçÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 274/2020, Processo de Dispensa de

licitação: n° 058/2020, Contrato de Prestação de Serviços n° 801/2020 realizado com a empresa

Pluspharma Distribuição- Eirelli, CNPJ: 03.669.239/0001-47, bcalizado na Rua Cariparé, Lot.

Granjas R P Vargas, Granjas Rurais Presidente Vargas, Salvador- Bahia, CEP: 41230-075, telefone:

(71) 3032-2600, e-mail: marcia@pluspharma.com.br, referente à Aquisição de Material de uso

Hospitalar (Luvas de procedimentos P,M,G e Luvas Cirúrgicas- tamanhos de n° 7,0, 7,5, 8,0 e 8,5)

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

Estimado R$161.166,67 ( Cento e sessenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e

sete centavos) com vigência imediata, foi publicado no Diário Oficial do Município de Itabuna, nesta

data.

Itabuna, 27 de Agosto de 2020.

Roberto Ga Pacheco Júnior
Diretor Presidente

·Á. - ' .-
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2020 Av, Fernando Gomes Oliveira, sIn" - CEP: 45.600£00 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 321 4-1 600 - CNPJ 02.762.633/0001-62



l
l
d

' ' e " Quinta-feiraDlárlo Oucial Itabuna 27deAgosto de 2020
' 3 -Ano - N° 553

l g

+SUSSE funL!S!,.., <={ LICITAÇÕESE
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RATIFICAÇÃO

Certifko para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 274/2020, Processo de Dispensa de

licitaçãQ: n° 05&12020, CXjntrato da Prestação de Serviços n' 801/2020 realizado com a empresa

,,,,. Pluspharma Distribuição- Eirdli, CNPj: 03.669.239/0001-47, localizado na Rua Cahparé, Lot.
' .J"Z., $::Granjas R P Vargas, Granjas Rurais Presidenta Vargas, Salvador- Bahia, CEP: 41230-075, telefone:

"" """"(71) 3032-2600, e-mail: marcia@pluspharma.com.br, referente à Aquisição de Matehal de uso

HQspita|ar (Luvas de procedimentos P,M,G e Luvas Cirúrgicas- tamanhos de n° 7,0, 7,5, 8,0 e 8,5)

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

Estimado R$161,166,67 ( Cento e sessenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e sessorita e !

isete centavos) com wgência imechata, foi publicado no Diário Oficial do Mumcipio da Itabuna, msta :
F

data. l

Itabuna, 27 de Agosto de 2020,

T

L

Roberto G a Pacheco Júnior
Diretor Presidente "1,\) ' f\{Ç\ !

"""!:;,.::.E:Ê;l
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2020 Av. Fernando Gomes Oliveira s/n' - CEP: 45.600-000 - Itabuna -BMia
Tel,: (73) 3214-1600 - Cnpj 02.762.633/CKK)1-62

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XGH36CHOKHXOACKDWTCG+G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. ;
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Errata de Ratificação

Processo Administrativo: n' 274/2020,

Processo de Dispensa de licitação: n° 058/2020,

Contrato de Prestação de Serviços n° 801/2020

Pluspharma Distribuição- Eirelli

Onde se lê

Valor Estimado R$161.166,67 (Cento e sessenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta

e sete centavos)

Lê-se

Valor Estimado RS 126.500,00 (Cento e vinte seis mil e quinhentos Reais)

Itabuna, 02 de Setembro de 2020,

Roberto iíÉ:heco Júnior

Diretor Presidente

,,<:j:::!í %u1t(]'òm1 iÍl 0l|(('lk'
,. preg(5 fkcia\
G pres|de te da çpl
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2020 Av. Fernando Gomes OIivelra, s/n° - CEP: 45.6004XX) - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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Errata de Ratificação

Processo Administrativo: n° 274/2020,

Processo de Dispensa de licitação: n' 058/2020, ii
Contrato de Prestação de Serviços n' 801/2020 !

q

d

7

PIuspharma Distribuição- Eirelli

Onde se lê

Valor Estimado R$161.166,67 (Cento e sessenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta

e sete centavos)

Lê-se

Valor Estimado R$ 126.500,00 (Cento e vinte seis mil e quinhentos Reais)

È

l
Itabuna, 02 de Setembro de 2020.

Roberto Ga a Pacheco júnior
Dimtor Presidente
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2020 Av. Fernando Gomes Ollvelra, " - CEP: 45,600-000 - Itabuna -Bahia i
Tel,: (73] 32144600 - CNPJ 02.762.633/0001-62 ;
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CWJPNOOQ50ME6AO6YTL2EA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Portarias

FASI M DIRETORIA· "+Sus= ·===' presidência

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, de 27 de julho de 2004 e da conformidade
com art. 64, § 7°, do Estatuto da FASI.

RESOLVE:

Art. r - Revogar Portaria n°0014/2015 de 03 de agosto de 2015.

Art. 2' - Designar para desempenhar a função de Fiscal de Contratos ADMINISTRATIVOS

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

Magalhães o servidor técnico operacional:
.q

DAVIDSON VIANA DOS SANTOS

, .,árt. 3" - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

l
,t. 4'- Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE' S,,< ,0,::,':6Ê:°:{"'

Itabuna- BA, 07 de janeiro de 2019.

4

NELSIVANE SOUSA OLIVEIRA CORDIER 'if \J[\VC
Diretora Presidente FASI l HBLEM \\Ò NÓ, W'"";,,,, :,,,':':%"

., - S\\u' .- -'j
'": ",;t% e'

2019 l Av. Pemando Gome\ e a. sIn' Balm: Nossa Sênhçxci deis Graços - |tQbunQ/BA - CEP: 45.601-554

Tel.: (73) 321 4- 1643 (Pr g nela) - CNPJ 02,762.633/QQO\ -62 - E-malt dke1onahb(err©hotmQil.com

CERTIFICAÇÃ DIGITAL: LWQDTOZ/9PP2AHVXVSCDLA
d

Esta edição encontra-se no site: www.itabuna.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL ' "
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BRASIL Acesse' à iÈrío,";mação Participe Serviços Legislação Canais

BRASIL a.ces£o à infcmmação Partícipe Serviçcs Legisiação Canais

Gà' Ft
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI
CNPj: 03.669.239/0001-47

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) COm
exigibilidade suspensa nos termos do art, 151 da Lei n° 5 172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certihcação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

' 2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoría-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN)

F

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Miais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públtcos da administração direta a ele vinculados, Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art, 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

a aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. nos
endereços "http://rfb.gov.br" ou "http:/lwww.pgfn,gov,br"

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n' 1,751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:23:34 do dia 10/08/2020 "hora e data de Brasilia"
Válida até 06/02/2021
Código de controle
Qualquer rasura ou

,»,,(\t,\'e,;::;:::, ,@Ê:

da certidão: FB49.BF4A.BA1D.3E04
emenda invalidará este documentQ,

Nova Consulta
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,. , -GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA0

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 10/08L2020 14:02

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

(Emthda para OS efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código

Tributário do Estado da Bahia)

t

Certidão N' 20202281422

RAZAQ SOCzAL

PI.USPHARMA DISTRIBI 1C"AO EIREI l

ffVSCRÇÂO êSTaDljm Cnpj

052.714.650 03.669.239/000 k47

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabihdade do contnbumte acima
\dent)ficado. relaúvas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigbNdade encontra-se súspensa emprestando à

presente certidão PosKiva o efeito de Negaova

P roçm« s) AdminhémtivH g F Nal(h): ICMS

298945.0002/195 - la |ilWA( ij)IS1"RjB( jIç'M ) 2')X')45.(MX)3/ j9-j - la InsUA(Íj)|S|RIB(.'|ç'A(')

29894$.0003/19-1 - lniciaL"PA R( ELAMEN 1( ) 29X945 (MK)4,'19-8 - la lnsUA(íl)lSlRIB( 'IçAO

298945.0®4/128 - IniciuUM R('E1 ,.'\ MEN 1()

Esta oertidâo engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contnbuinte. tndustve os inscMDs na
Divida Abvâ, de competêncta da Procuradona Gerai do Estado ressalvado o direito da Fazenda Púbica do Estado da

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que verem a ser apurados

EmMa em 10/08/2020. conforme Portaria n° 918/99 Sendo vá%a por 60 dias, contados a partir da data de sua

emissão

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br
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Válida com a apreseMação COryuntâ do cartão orgtnal de mscnçào no CPF ou no CNPJ da

Secrewia da Recelta Federal do Mmsténo da Fazenda
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0/07/2020 Cemcjào Negativa de Débitos

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

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

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 448.296/001-29
CNPj: 03.669.239/0001-47

Contribuinte: PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI

Endereço: Rua Cariparé, N" SN

GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS
41.230-075

Certi fico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente dakj
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser
apuradas, conforme migo 277. § 3°, da Lei 7. ] 86/2006.

Emissão autorizada as 10:09:59 horas do dia 08/07/2020.
Válida até dia 06/10.'2020.

Código de controle da certidão: E888.F203.EFC6.OA69.47A3.8AA6.2F84.B47C

Esta certidao foi emitida pela pagina da Secretana Mumcipal da Fazenda, no endereço
http://wwwsefaz.sa1vador,ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o código de controle acima.

Si\u'

'<;"",!e°
q ^m

(

J

e

fi|e:///C:/U$er$/ivan/De$ktop/CERT|DÃO NEGATIVA.html

n, \[\jC·
%Ujtú'g , Q\íc""

Cp,eSl(jen\e cj3 Cp'-

1/1



" " ")

10/08/2020 Consulta Regularidade do Empregâdor

ê

' " mrí

CAIXA
CAIXA ECONÔMíCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 03.669,239/0001-47

Razão SociaI:pLUspHARMA DISTRIBUICAO EIRELI ME

Endereço: r caripare sn l granjas rurais pres l salvador l ba l 41230-075

A Caixa EconÔmica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Sêmico - 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:07/08/2020 a 05/09/2020

Certificação Número: 2020080702594032961475

Informação obtida em 10/08/2020 14:25:38

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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L't3DER JTJDICIÁRIC
jUSTIçA [)Ç1 TRABAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPj: 03.669.239/0001-47

Certidão n°: 15237311/2020

Expedição: 02/07/2020, às 13:36:06

Validade: 28/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados

de sua expedição.

da data

Certifica-se que pluspharma DTSTRIBUICAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.669.239/0001-47, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

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

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos dete .minados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos fir dos erante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Co cl ação Prévia.
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MILTON NASCIMENTO DOS SANTOS
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ARTUR SOTERO DOS SANTOS l

MARIA EVÚRIA DOS SANTUS l
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SALVADOR BA 16-10-1953 l
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
í SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
"',, . COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2020

RAZÃO SOCIAL: PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI

NOME FANTASIA: PLUSPHARMA

CGA: 448 296/001-29 CNPj: 03.669 239/0001-47
ENDEREÇO: Rua Cariparé, SN- GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS

NATUREZA jURÍDICA: 230-5 - Empresa |ndlv|dua| de Responsabilidade Limitada (de Nat.Empresária)
CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S) CNAE DATA INÍCIO

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 4644-3/01 29/07/2015

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 4645-1/01 29/07/2015
cirúrgico, hospitalar e de iabwatónos

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para 4664-8/00 29/07/2015

uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4639-7/01 29/07/2015

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 4649-4/08 29/07/2015

domiciliar

Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4646-0/02 29/07/2015

Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios 4637-1/99 29/07/2015

não especificados anteriormente

Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem 7739-0/02 29/07/2015

operador

Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 4618-4/02 29/07/2015

materiais odonto-médico-hospita|ares

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e çççt 4930-2/01 29/07/2015

"'"""""""""" S0"Ê;:j;:jk

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular N° TVL: 302452 VALIDADE: Definitivo

DATA DA INSCRIçÃO: 15/02/2013 DATA DE IMPRESSÃO: 02/01/2020

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CÓDIGO DE CONTROLE : DDOCFA034422B3986E3A046C9952834E

A autenticidade deste Alvará pMerá ser confirmada na 'gíria da Secretar!a Municipal da Fazenda

(http://vvww,sefaz.salvador.ba.gov.br). através do código de cmtrole aci a
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de kkntificação da Pessoa jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua

atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
0

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

'""' " """G COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO D'TA QEABERT.JRA
03.669.239/0001-47 24/02/2000
MATRIZ CADASTRAL

PLUSPHARMA DISTR(BUICAO EIRELI

TITULO [IQ ESTABELECIMENTO INCNE [)E FANTASIA) "" " PORTE

PLUSPHARMA DEMAIS

g .f õ ije Cl [já t vitu e econ ica principal46-44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas do uso humano

46.45-1-01 - çomémo atacadista de instmmentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospttalar e de laboratónos
46.64-8-00 - Comérào atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médic+hospitakr; partes e
peças
46.39-7-01 - comemo atacadçsta de produtos alimentlcios em geral
46,49-4-08 - Comércio atacadista de prodtM$ de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46,46-0-02 - çomérüo atacadista de produtos de higiene pessoal
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em quwqs prpdutQs alimentiçios não e$pé¢ifNado$ anteriormente
7'7.39-0·02 · Aluguel de equipamentos cièmmcos, médicos e hospitalares. sem operador
46.184-02 - Representantes comorckús e agentes do comércio de instrumentos e materiais odQNto-médiço-hQspitalare$
49.30-2-01 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

Cl k.u,j 'u P i A N LJ JLl ADICA

230-5 - Empresa Individual de Respo nsabilidade Limitada (de Nat ureza Emprésâri

' R CARIPARE (LOT GJAS R P VARGAS) SN '""'"'"'

CEP 0AIRRQ/DISTR[TO MUNICIPK) IjE

41.230-075 GRANJAS RURNS PRESIDENTE SALVADOR BA
VARGAS

N l -On

URAQU1TAN@ASSECON.CNT,BR (71) 3032-2600/ {75) 3221-1650

ENTE FECERATIVQ RESPQN VEL (EFR)
Nmmn

. l " " Data Si Uaç g 'C4CiAST'RAL
ATIVA 29/01/2005

[jA."4 Lia Sbf|..AçAc.:· Emc:"'ÁL

Aprovado pela Instrução NormatMa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 2710812020 às 09:20:26 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1

. ,-
CONSULTAR QSA VOLTAR l IMPRIMIR l

E

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e usa çEi u gu'
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ATO DE ALTERAÇÃO N" 2 E CONSOLIDAçÃO DA PLUSPHARNA::::

DISTRIBUICAO EIRELJ. ....
0 0

CNPj n° 03.669.239/0001-47 :"":":
0

WO

D

MILTON NASCIMENTO DOS SANTOS nacionalidade BRASILEIRJL nascido em
l6/10/1953, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF ri° 099.543.175-20, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n° 0119019779, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado
no(a) RUA BOA VISTA DE BROTAS, 176, APARTAMENTO 401, ENGENHO
VELHO DE BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40.240-340, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome PLUSPHARMA
DISTRIBUJCAO EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahi& sob
NIKE n" 29600086768, com sede Rua Cariparé, SN , Granjas Rurais Presidente Var
Salvador, BA, CEP 41.23Q-075, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
JuridicaLMF sob o n° 03.669.239/0001-47, delibera e ajusta a presente alteração e
consolidação, nos termos da Lei n" 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas
nas cláusulas seguinies:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE uso
HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
PARA uso MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS;
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES lX) COMÉRCIO DE
INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
PARA uso ODONTO MÉDICO HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS;TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS,
MUNICIPAL;COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTJCJOS PARA NUTRIÇÃO
HOSP1TALAR;COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;COMÉRCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL;ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR;IMPORTAçÃO
EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIçÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS.

CNAE FISCAL

·&p

k&«:;S

çjb

,0
iyq°y

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4618-4/02 - representantes comerciais e agentes do comérc de instrumentos e
materiais odonto-médico-hospitalares J t

"":2Ê::'íÊí:í""' ,,,,m 1^2
j,,m'W°

Req· 8 J 7000OO41 4073

EQ¢J n (\R

'- Página l

CeMco o Regstro sob o n' 97665205 em 24/05/2017

CS !

db Protocolo 174594470 de 16/05/2017 Ç\Ç "
Nome da empresa PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI NIRE 296 086768

JUCEB E"te documento pode ser verificado em http://regin-jueb.ba.gov.bc/AUTENTlCACAODDCUME NTOS/AUTENTICACAO,aspx
Chancela 58067472719791
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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ATO DE ALTERAÇÃO N° 2 E CONSOLIDAÇÃO DA PLUSPHARNLA:::::

DISTRIBUICAO EIRELI ....
0

0

CNP,J n" 03.669.239/0001-47 1"":"í
0

4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudaW;:

municipal
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
odont+médic+hospitaiar; partes e peças
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, bospitalar e de laboratórios
4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4637-1/99 - comércio atacadista especializado em outros prMutos alimentícios não

0 especificados anteriormente
7739-0/02 - aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem
operador

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e

obrigações resultantes do contrato sDcia] permanece SALVADOR - BA.

Em face das alterações acim% consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n°
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguint"' j, :%!i,

D

e

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL %::%

MILTON NASC-IM'ENTO DOS SANTOS, naaonabdade BRASILEIRA, nascido em 'b,
l6/10/1953, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, CPF/MF n° 099.543.175-20, CARTEIRA

DE IDENTIDADE n° q] 19019779, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA - BA, residente e domiciliado do (a) RUA BOA VISTA DE BROTAS, 176,
APARTAMENTO 401, ENGENHO VELHO DE BROTAS, SALVADOR, BA, CEP
40.240-340, BRASIL-

Titular da empresa de nome PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI, registrada
nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NTRE n° 29600086768, com sdle Rua
Canparé, SN, Granjas Rurais Presidente Vargas, Salvador, Bí'L CEP 41.230-075,
devidamente ' scrita no Cadastro N acional de Pessoa JurídicalMF sob o n°

"":'::tiZ;"" %9o:§::,,, f

Reg: 8!7OOOOO414073 Página 2

Certifico o Registro sob o n" 97665205 em 24/05/2017
t§t Protocolo 174594470 de 16/05/2017

Nome da empresa PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIREL1 NIRE 29600086768
JUCEB Este documento pode ser verificado em http://regin,juceb ba.gcw.br/AUTENTlCACAODOCUMENTOS/AUTENT1CACAO aspx

Chancela 58067472719791
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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ATO DE ALTERAÇÃO N° 2 E CONSOLIDAçÃO DA PLUSPHARMA"°"'"

' DISTRIBUICAO EIRELJ ::::"
4 0

0 Ü

CNPJ O" 03.669.239/0001-47 :"':":
0

he0000

03.669.239/OCK)i-47, delibera consolidar o Contrato Social, mediante as condiç~
estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1" - A sociedade gira sob a denominação PLUSPHARMA

DISTRIBUICAO EIRELI, com sede e domicilio na Rua Cariparé, SN, Granjas Rurais
Presidente Vargas, Salvador, BA, CEP 4].230-075.

CLÁUSULA 2" - o objeto social da empresa é:
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE uso

HUMANO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA uso
MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
PARA uso ODONTO MÉDICO HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS;
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERJGOSOS E

MUDANÇAS, MUNICIPAL;
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE
INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTjCIOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA NUTRIÇÃO

HOSPITALAR;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DOMICIL=
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL;
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES

SEM OPERADOR;
IMPORTAçÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS.

CLÁUSULA 3" - O capital social é de RS 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
dividido em 35O(tr'ezentas e cinquenta) quotas no valor de RS 1.000,00 (um mil reais)
cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional pelo titular.

CLÁUSULA 4" - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade
registrada.

'"ji::í|s,Ê:'"©
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Reg: 81 7000004 )4073 . Kt a ' .
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Página 3

1 gê

Certifico o Registro sob o n° 97665205 em 24 5/2017 - "
db Protocolo 174594470 de 16/05/2017 Ç\ÇS ' '

Nome da empresa PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI NIRE 2960Q0@88 "'

JUCEB Este documento pode ser verificado em http://regirLjuceb.ba.gov.bmUENT|cACAODeUMENTO8AUTENT|cACAO,aspx
Chancela 58067472719791
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2017
por Hélio Podda Ramos - Secretário Geral
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ATO DE ALTERAÇÃO N° 2 E CONSOLIDAÇÃO DA PLUSPHARNLA"""'

DISTRIBUICAO EIRELI ..,.
0

CNPJ n° 03.669.239/0001-47 :"":":
e

000000

CLÁUSULA 5" - A adrmnlstração da empresa caberá ISOLADAMENTE a MIET(»"
NASCIMENTO DOS SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e
passiv& judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no
objeto, sempre de interesse da empresa autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA 6" - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA 7" - Ao termino de cada exercício social, crn 31 de dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do invmtario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo ao titular os resultados apurados.

CLÁUSULA 8" - O(S) administrador(cs) declara(m). sob as penas da lei, que não está
impedido dc exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de
condenação criminal, ou por se cncontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou FK)r crime falimentar, de µevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da conconênci< contra as relações de
consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA 9' - Falecendo Ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação "E.
patrimonial da sociedade, à data da resolução, vcrificada em balanço especialmente
levantado.

Parágrafo único — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em
que a sociedade se resolva an relação a seu sócio.

CLÁUSULA 10' - O sócio poderá de fixar uma retirada mensal a titulo de "Pró-

Labom", observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 11" - A soaedadc uÚcÍDU suas atividades em 24/02/2000 c seu prazo de

duração é indeterminado.
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CNPJ n" 03.669.239/0001-47

CLÁUSULA 12" - O foro para o excrcicio e o cumprimento dos direitos e obrigações

resultantes do contrato social permanccc SALVADOR.
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Salvador, 18 de Julho 2019

CREDENCIAL/PROCURAÇÃO

A P/uspharma Distnibuição E/re//, CNPJ 03.669.239.0001-47, com sede na Rua
Cariparé, Lot. Granjas Rumis Presidente Vargas sIn - Salvador - Bahia, neste
ato representado pelo seu diretor Sr. Milton Nascimento dos Santos, Brasileiro,
Solteiro, Empresário, RG 01. 190.197-79, CPF 099.543. 175-20, residente na Rua
Boa Vista de Brotas, 176 Edi Floresta Tropical apt. 401, Engenho Velho de
Brotas, Salvador Bahia, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e
constitui seu Procurador, Sr. IVAN JOAQUIM DA SILVA, Brasileiro, Solteiro,
Representante comercial, portador do Registro de Identidade, 0154176036,
expedido pela SSPBA, devidamente inscrito no cadastro de pessoa Física no
ministério da Fazenda 227.581. 19587, residente na Estrada das Barreiras, 31,
balm Cabula- Salvador - Bahia, como nosso mandatário, a quem conferimos
amplos poderes para praticar todos os atos necessários , relativos aos
procedimentos licitatórios nas administrações Estaduais, Municipais e Federais,
nas modalidades. concorrências públicas, carta convite, tomada de preço,
pnegões presenciais e eletrônicos. Conferindo-lhe, ainda poderes especiais para
desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances. negociar preços e demais
condições, confessar. desistir, limar compromissos ou acordos, assinar
propostas, contratos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
exceto receber e dar quitação, em nome do pmponent,ç,Qando tudo
firme e valioso. ,. \y',\)\yl'

'OQ O{\CNd'

' Ç" ç,\è 'J?. çpl

P" '
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l Pluspharma Distdbuição Eireh
" Milton Nascimento dos Santos

,,€" 'Õ3.6G9.23jj/UUU]-47
PLUSPHARMAD|$TRlBUIçÁOE1RELl
R CMpwé, shf·GmMò6Rumw P%&mo

Wqw,CEP, 412304)75
1_ SALVMK)R - BAHIA _J
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Processo Administrativo: n° 274/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 058/2020

Contrato de Prestação de Serviços n" 801/2020

Contrato de prestação de serviços, que entre

si celebram a FASI, do outro lado. a empresa

Pluspharma Distribuição- Eirelli

A FASI - FUNDAçÃO DE ATENçÃO À SAÚDE de itabuna, pessoa jurídica constituída de forma fundacional,

de interesse público, a teor da Lei Mumcipal 1 942 de 27 de julho de 200'4: ente da Administração Pública do

Município de Itabuna, Estado da Bahia, com sede na Av Fernando Gomes, sIn, Nossa Senhora das Graças,

Itabuna, CNPJ n° 02 762.633/0001-62, representada neste ato pelo Diretor-Presidente, Sr Roberto Gama

Pacheco Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 07 960.182-00, CPF n° 984 754.795-53,

residente e domiciliado na Rua Floresta, n° 331, Bairro São Caetano, CEP: 45.607-090 nomeado através do decreto

municipal de n° 13,618, publicado no DOM em 31 de março de 2020 - Edição 3,913 e assinado pelo Prefeito

Fernando Gomes Oliveira no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art, 66, incisos VIl e xii da lei

Orgânica do Municipio - LOMI, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado à empresa PIuspharma

Distribuição- Eirelli, inscrita no CNPJ(MF) sob q n° 03,669.239/0001-47, estabelecida na Rua Cariparé, Lot.

Granjas r p Vargas, Granjas Rurais Presidente Vargas, Salvador- Bahia, CEP: 41230-075, telefone: (71) 3032-

2600, e-mail: marcia@pluspharma.com.br, representada neste ato pelo Sr. Milton Nascimento dos Santos,

Brasileiro, nascido em 16/10/1953, divorciado, empresário, CPF:099.543,175-20, RG: 0119019779, SSP-Ba,

residente e domiciliado na Rua Boavista de Brotas n°176, Apto 401, Engenho Velho de Brotas, Salvador/Ba, CEP"

40,240-340, doravante designada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO mechante as

seguintes Cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem tudo de acordo com normas gerais de

que trata a Lei Federal n° 8.666. de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas atinentes à matéria.

· CLÁUSULA PRIMEIRA . OBJETO

Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas de procedimentos P,M,G e Luvas Cirúrgicas- tamanhos de n° 7,0,

7,5, 8,0 e 8,5) para o enfrentamento ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, com as

condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.

§1° A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões

que se fizerem no objeto, de até 25% do valor iniaal atualizado do contrato, na forma dos §1oe 2odo an. 143 da

Lei Estadual n° 9,433/05. S(j\\j\nQ'
§2° As supre.ssões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo "'"" °' '°::'l':\S,: ' 'Qe:jÊ'::

· CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO WCÇ'

O prazo de vigência do contrato inicia-se na data de assin ura presente instrumento, encerrando-se em 31

de dezembro do corrente ano, podendo ser rescindido a q l er mS:Onto pela Contratante nos termos do art.

57, da Lei Federal n° 8.666/93. \\\\5 da
jaú*" " ,je kp'j'° ~<

\b.%\

. CLÁUSULA TERCEIRA -PREçO E F,, R, r"' qS:"" '
Art. 1 ° Valor Estimado Global RS 126.500,00 (Cen e vinte seis mil e quinhentg ^eais) e Valor mensal
conforme a autorização de fornecimento.

· CLÁUSULA QUARTA - DOTAçÃO ORÇ NTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recurso Rotação Orçamentána a seguir

"""'"""'"' ,(ÉZ^~ ç,,,,Üh1"Ò'":' ,, o\\g,,
' P:es, r\\e 'j2· ""

2020 A v, Fernãndo Gomes Oliveira. s/n° - CEP: 45.6004XX) - llabuna -Bahia
Tel,: |73) 321 4-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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h

Unidade Orçamentária Projeto Atividade Elemento Despesa Êonte de Recurso" '

1515 l 6-443 /6.446 l 33903000000 l 50

· CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente,

no prazo não superior a 15 (quinze) dias. contados da data da entrega de realização dos serviços e da entrega das

notas fiscais, além das informações usuais, deverão constar número do processo hcitalório e do contrato. como

também estabelecimento bancário. agência e n" de conta.

§1° Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação das negativas solicitadas.

sem que isso gere direito de alteração nos preços ou compensação financeira.

§2° O pagamento referido somente será efetuado após o serviço sohatado pela Fundação de Atenção À Saúde de

Itabuna _ FASI, forem executadas pela CONTRATADA,

§3° O pagamento será efetuado conforme a autorização de fornecimento,

· CLÁUSULA SEXTA . OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a

à) Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as demandas, a partir da sdicitação do serviço:

b) Responsabilizar-se pelos encargos traba|h$stas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato,

C) Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibMade com as obrigações assumidas. todas

as condições de habMtaçào e qualificação exigidas para a contratação-

d) Responsabihzar-se civil, admmistrahva e penalmente, sob as penas da lei. por quaisquer danos e ou

prejuízos materiais ou pessoais que venha a causar elou causados pelos seus empregados ou preposto,

ao CONTRATANTE ou a terceiros.

e) Manter preposto para representá-la na execução do contrato e para intermediar as sohcitações entre as

panes. realizada sempre que possível mediante mensagens eletrõmmsje-mads, q qual deverá ser aceito

pelo CONTRATANTE A dispensa deste deverá ser comunicada imediatamente ao CONTRATANTE. com

indicação do substituto

f) Notificar à CONTRATANTE sobre a ocorrência de qualquer irregulandade ou mdisponibNdade da

ferramenta durante a execução e vigência do contrato

¢Sgg) Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu

Óxj alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atenderjp
%?y p,ontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas: ' \ÇJ\

qO h) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira o bom an ento dos serviços.$9j i) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos
rviç executados. providenaando sua

"J

imediata correção. sem ônus para o CONTRATANTE, .

j) lnstru'r os empregados que 'rão prestar os serviços, e'cã¶ip

È: 3Il:: p,,t,dores de boa conduta e

capazes de realizar os serviços ora contratados, Ja'l?
pe,:e,\, C.:\

k) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações hscais 05Ântes da execução do presente contrato

I) Viabilizar os recursos materiais e humanos necessários execução do objeto do presente CONTRATO,

m) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentar da sua área de atuação especifica:

n) O fornecimento e instalação dos produtos deverá ocorrer de modo parcelado após a assinatura do conhato

ou autorização de fornecimento:

O) A entrega deverá ser efetuada no setor de farmácia cIa .ms|, ficando as despesas inerentes com frete poi

. r,conta da Contratada ,7 . - çtSj\¢" C · j
, \Ç e,'"?:: % Ç§\ "

2020 Av Fernàndo Gom s. ira. S/rf CEP: 45.6004JOO - lfcjtjuncj -BahiaTel (73|eg214- 1600 C" NP J 02.762,633/CXJOl -62
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p) O prazo de entrega será em até 05(cinco) dias úteis após assinatura do contrato ou conforme a

automação de fornecimento.

· CLÁUSULA SETIMA - OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a,

a) Fornecer ao contratado os elementos mdispensáveís ao cumpnmento do contrato. dentro de, no máximo,

10 (dez) dias da assinatura,

b) Realizar o pagamento pela execução do contrato,

C) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oRcial no

prazo legal.

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste contrato,

e) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente sohatados pela CONTRATADA

pertinentes ao objeto do presente pado

f) Notificar à CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre a intenção de aplicação de multas,

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabíhdade

· CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO/FORMA DE FORNECIMENTO

Fica estabelecida a forma de execução indireta. sob o regime de empreitada por preço unitário, nos termos do an

10. ||, "a" da Lei 8.666/1993 e suas alterações

· CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

§1° O controle e fiscalização sobre a execução dos serviços objeto deste contrato Recará a cargo da

CONTRATANTE, através de servidores designados para tal finalidade

§2° Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido

que a ação ou cmssão. total ou paraal, da Rscalização do CONTRATANTE não exwnirá à CONTRATADA de total

responsabilidade na execução do contrato

· CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES

A CONTRATADA estará sujeito às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8 666/93 de 21/06/93, seus

parágrafos e lljClSOS

A CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescisão e de eventuais \

perdas e danos, a serem apuradas na forma da Iegslação em vigor, a saber:
'V ,

y"

a) Advertência.

b) Declaração de mWoneidade para hatar ou contratar com a Administr o ' ica pelo prazo de até

5(cinco) anos, nos casos de falta grave, especialmente se a Contratad rer condenação dehnitiva pela

prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquertributos ou pratf Ll:miglbg'

c) Multa, conforme a seguinte gradação: ,jallm(j . (je Ápo\0

d) Atraso para inicio dos serviços de até 06 (seis) dias, multa de 1 m\n,RQttr£&) sobre o valor mensal do

contrato:

e) A parhr do 6° (sexto) dia de atraso até o limite do 10° (déám dia, multa de 2 % (dois por cento) sobre o

valor mensal do contrato, caracterizando-se a inexecução otal da obrigação a partir do 11° (décimo

primeiro) dia de atraso.

f) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de descumprimento total das

obrigações assumidas.

g) Suspensão temporária de participação em licitação e mpedimento de contratar com a Administração por

prazo não superior 02 (dois) anos: \\\ 'Jh' "\" . r.

" iNwN'rg ' O\,,-a\"' C,c; ".¶ F j ? L.

2020 l Av, FêrnàMO Gqne§' Neira. s/n° - C EP: 45.600 - Itabuna -Bahia

Tel,: (73) 321 4- 1600 - CNPJ 02,762.633/(XX)I 62
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Parágrafo Primeiro: As sanções previstas nas alíneas "a" e "c" poderão ser aplicadas cumulativamente com a

sanção prevista na alínea "d'.

Parágrafo Segundo: As multas, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura

a que fizer jus ou cobrada judicialmente e não a eximem da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos

que seu ato punível venha causar à administração

Parágrafo Terceiro: As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem a

Contratada da plena execução dos serviços contratados

Parágrafo Quarto: As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar

da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo aplicação em dobro das multas

correspondentes

Parágrafo Quinto: Se houver reincidência da infração no prazo superior a 15 (quinze) dias corridos, passa a contar

a partir da aplicação desta, para voltar a ser considerada como mfração simples novamente

Parágrafo Sexto: As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de clrcunslànc|as excepcionais.

caso fortuito Ou força ma)or e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em

fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade muniapal competente, desde que formuladas no prazo máximo

de 05 (cinco) dias uteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.

· CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUçÃO DO CONTRATO

Parágrafo único: Art 77 da Lei Federal n' 8,666. de 21 de junho de 1993 A inexecução total ou parcial do

contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

· CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

a) A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e

as previstas nas Leis Federais 10.520/02 e 8 666/93

b) A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados

nos mcisos do art 78 da Lei Federal n° 8,666/93

C) Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos l a XI do art. 78 da Lei 8,666/93, não cabe ao

Contratado direito a qualquer indenização.

· CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

§1° Justas e contratadas, firmam as panes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao

ato- yg\" n
Itabuna, 27 de Agosto de 2020- ,je\(cb çSno

,,<;,::'"°' 'l'j' ,, "" .,1(/ ,çy L
Robert ama Pacheco junior Plu harma Distribuição- Eirelli

l

Diretor Presidente (.l ilton Nascimento dos Santos

Contratan" ,, ,,2j Vp ,ie'S;\\)Q Contra"d" C n,";'

Testemunh··' · çjé\ "

\\«"JJ

Nome: Nome:

CPF,

·,1}""Q;:?,,,-·'°::"i";'" ,,,, at/kq,z ep <"- —

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, sIn" - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 32 14- 1600 - CNPJ 02.762,633/0CX)1-62



' +7us* ,unE,L!,S!,,o, #1_ licitações e
'"Ú°' "' """" ^""= CONTRATOS

de Con=

Data: 27/08/2020

' Processo Administrativo: n" 0274/2020

Processo de Dispensa de liátação: n° 058/2020.

Contrato de Prestação de Serviço n" 0801/2020

Fundação de Atenção A Saúde de Itabuna - FASI
Contratante: CNPJ n° 02.762.633/0001-62

Contratado: Pluspharma Distribuição- Eirelli,
CNPj: 03,669.239/0001-47

Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas de procedimentos P,M,G e

Luvas Cirúrgicas- tamanhos de n° 7,0, 7,5, 8,0 e 8,5) para o enfrentamento

objeto: ao Covid 19 para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães

. Vigència/Perlodo: Imediato

Valor Global R$161.166,67 ( Cento e sessenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e
' Estimado: l sessenta e sete centavos)

Dotação: Unidade Orçamentária: 1515. Projeto Atividade: 6.443. l 6.446
Elemento de Despesa: 33903900000. Fonte de Recurso: 50.

Lei Federal n"10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal 6.778 de 01.10.03,
Lei Complementar n°123, de 14/12/2006, Lei Complementar 147/2014 e Lei
Complementar 127 de 14/08/2007, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições do Decreto 5,450 de 31/05/05 e da Lei Federal I

Base legal: n"8.666, 21/06/1993, com alterações posteriores e demais normas
reguiamentares aplicáveis á espécie, 147/2014
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R,nata Bomfim Iva O ive ra

Presidente da Comissão de Licitação
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E'ct'atp de contrm

Data: 27/08/2020

Processo AcjrninistraÜvo: n' 0274/2020

Promsso de Dispensa de licitação: n° 058/2020.

Contrato de Prestação de Serviço ri' 080W2020

· r"
Fundação da Atenção A Saúda de Itabuna - FASI

Contratante: CNPJ n' 02.762.633/0001-62

Contratado: PIuspharma Distr1buiçào- Eirdli,
CNPJ' 03.669.239/0001-47

Aquisição de Material de uso Hospitalar (Luvas de procedimentos P,M,G

Luvas Cirúrgicas- tamanhos de n" 7,0, 7,5, 8,0 e 8,5) para o enfrentamento

Objeto: ao Covid 19 pam o Hospital de Baso Luiz Eduardo Magalhães

ImediatoVigêncla/perlodo:

R$161.166,67 ( Cento e sessenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e '
valor Global
Estimado: sessenta 0 seto centavos)

!
Í

Unidade Orçamentária: 1515. pmjoto Atividade: 6.443, l 6,446 i
Dotação: Ebmanto de Despesa: 33903900000. Fonte Rocurso: 50, '

Lei Fedaral n"10.520. de 17/07/2002, Decrolo Municipal 6.778 da 01,10.03.
Lei Complementar n"123. de 14/12i'2006, Lei Complementar 147i2014 e Lèi
Complementar 127 de 14/08/2007, aplicando-se subsidanamante, no que
cxjubcrem, as disposições do Dacreto 5.450 de 31/05/05 e da Lei Federal

Base legal: n"8.666, 21/06/1993, com alterações posteriores e demais normas
Mu|amentares ap|icávds á es écie 147/2014.

, Ci, ,d,":'5:;ii

Renata Bomfim Silva Olivdra l

^V Presidente da Comissão de Licitação i
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Data: 01/09/2020

Processo Administrativo: n° 0274/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 058/2020.

Contrato de Prestação de Serviço n" 0801/2020

Fundação de Atenção Á Saúde de Itabuna - FASI
Contratante' CNPJ n" 02.762.633/0001-62

l Contratado: PIuspharma Distribuição- Eirelli,
CNPj: 03.669.239/0001-47

Onde se lê

l R$161 166,67 ( Cento e sessenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e
Valor Global
Estimado: sessenta e sete centavos)

Lê-se

Vaior Global RS 126.500,00 (Cento e vinte seis mil e quinhentos Reais)
Estimado:

Renata Bomfim Silva Oliveira
;:7' P'"idente da Comissão de Licitação
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Data: 01/09/2020

Errata Extrato de Contrato

F

Processo Administrâtivo: n° 0274/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 058/2020.

Contrato de Prestação de Serviço n' 0801/2020

Contratante: Fundação de Atenção Á Saúde de Itabuna - FASI
CNPJ n° 02.762,633/0001-62

Contratado: Pluspharma Dlstribulção· Eirelll,
CNPj: 03.669.239/0001-47

ema se iõ

Valor Global R$161.166,67 ( Cento e sessenta e um mil, cento 0 sessonta seis reais
Estimado: sessenta e sete centavos)

LÔ-s0

Valor Global R$ 126.500,00 (Cento e vinte seis mil e quinhentos Roais)

, Estimado:

Renata Bomfim Silva Oliveira

ÊPresidente da Comissão de Liatação
!
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