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Itabuna, BA, 18 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 Hospitalar (Máscara de Alta Concentração com
Reservatório Adulto). Tal solicitação que ora se faz para atendimento, tem como
escopo atender aos pacientes desta unidade hospitalar. 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.

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 8.666/93.

~L= " (,, ,
Roberto Gaha Pacheco Junior CIéC' A ay da Rocha

Presidente da FASI Dire r Admin strativo/Financeiro
,,:;:?:: jdt'",:S:,:y: ";;: ,,,,,;;;;'""
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FASI - FUNDAçÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA
Av. Fernando Gomes Oliveira, S/N° Nossa S, das Graças - ltabuna-Bahia

CNPJ 02.762.633-0001-62 - Inscrição Estadual - Isento <9
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De: COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM

Para: cotaçoes

~ . ,

hí

ITEM Es cifica ao de Matenai Unid Tamanh Quant. m ,9 E
"O C

"ÈIJJ'

" " =MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇAO COM RESERVATÓRIO ADULTO - :g

para uso em adulto que permita a alta concentração do oxigênio, transparente que favoreça
o conforto do paciente, com material macio que não machuca o rosto. COMPOSIÇÃO:

l Um KIT contendo: 01 Máscara em PVC com presilha em aço pam nebulização, tamanh° UN11) ADULTO 2,000
adulto; uma extensão, em PVC, para conexão em oxigênio; 01 Bolsa reservatório em PVC,
com capacidade para l litro de oxigênio; 01 Elástico para fixação da máscara. Embalagem
in fOrmações de identificação e características do produto. tais como: nome do fabricante.
lote. data de fabricação. Registro na ANVISA.
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DE: COORDENAÇÃO GERAL DE ENFERMAGEM " CI. N.° 040/2020

PARA: DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

Prezado Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio desse solicitar aquisição de 2000

unidades de MÁSCARAS DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, acessórios

imprescindíveis para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória pois podem ofertar uma

alta concentração de oxigênio, proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto ao

paciente. É indicada para pacientes internados em unidades de terapia intensiva, semi-intensiva,

leitos e ambulatórios para ofertar oxigênio em concentrações controladas com finalidade de tratar a

insuficiência respiratória em pacientes críticos. Saliento que além da demanda já existente, do final do

mês de maio até a presente data já abrimos 02 UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA COVID, 01

ENFERMARIA COVID e no momento mais 08 leitos de UTI E 16 clínicos para PACIENTES

TAMBÉM infectados pelo CORONAVIRUS, sendo dessa forma, necessária a aquisição desses

materiais para suprir essa demanda.

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

esclarecimento de dúvidas porventura existentes.

Atenciosamente

Enf.· phtèàZ|aCig;a Ca e.eiro Guima,ães

COREN-BA 300.721
Responsável Técnica de Enfermagem

&'::°' /À,
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MAPA ANALÍTICO 0096.2020 AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAçÃO 17.08.2020

LOTE 01
Item j Descrição Und Tamanho Quant M. A. VALÉRIO INSTRUMED CIRURGICA

GRAPIUNA MEDIA TOTAL
F — - P

MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO

ADULTO - para uso em adulto que permita a alta concentração do
oxigêmo. transparente que favoreça o conforto do paoente, com
material macio que não machuca o rosto. COMPOSIÇÃO Um KIT

contendo 01 Máscara em PVC com presilha em aço para
l nebuhzação, tamanho adulto: uma extensão, em PVC, para UNID ADULTO 2.000 RS 58,00 r$ 49,50 R$ 59,50 R$55,67 R$ 111.333,33

conexão em ox|gênio: 01 Bolsa reservatório em PVC, com
capacidade para 1 litro de oxigênio: 01 Elástico para fixação da
máscara. Embalagem infcjrmações de identificação e características
do produto. tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação-
Registro na ANVISA,

l

TOTAL DO LOTE R$111.333,33
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DESPACHO

1. Autorizo a Contratação da empresa lnstrumedi- Instrumentos Medico

Hospitalares Eirelli.

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 p[Qcesso licitatório l inexigibilidade l dispensa;

Itabuna, 21 de Agosto de 2020

Roberto G a Pacheco júnior
Diretor Presidente

«£Ê:
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ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 056/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0270/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°786\2020

'1Ü'11üuonl/hSlll'ü Úil'Wlk

Pregoeira Oficial
Presidente CPL

PARECER

EMENTA: CONTRATAÇÃO DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE uso HOSPITALAR -MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO
COM RESERVATÓRIO ADULTO- 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

l - PREÂMBULO

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

INSTRUMEDI-INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES 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 - MÁSCARA

DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESER VATÓR/O ADULTO, 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 se encontra o País

devido a pandemia do vírus COVID-19. Í\'üQ|\\)ê\íü

g,< :::QGÇA 4 ¢lldt:, ,,,, Of\c'"'

II - DAS INFORMAÇOES E JUSTIFICATIVAS ,N'

p,es,òen'e '" çPL

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

autos na data de 21/08/2020, objetivando a consulta acere da legalidade de contratação de

empresa por meio de licitação na modalidade dispensa, j ti o a contratação sobre as

aquisições de materiais médico hospitala" jcle Y'\ :% ·&

Considerando que em 28 de janeiro de 2020, o Min"t' io da Saúde, por meio d¢$g:-ncov

publicou a versão eletrônica preliminar do Plano e 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

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - C EP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762,633/®01-62
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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 enfrentamento 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; ¶e\(çjSS

l- Considerações Preliminares desta Assessoria $0<:ò
,::,GQ\

rh

e;e.!:,:':\:
De início, 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 despesa e

forma de pagamento, assim como documentos de regularidade da empresa.

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, tamp co, ,examinar questões de natureza

eminentemente técnica, administrativa elou financeira, s Mnte irregularidade.
Ademais, entende se que as manlfestaçõe,jdr!"\d:Zdministrativa da Ft$k: de

natureza opinativa e, portanto, não são vincu tês para o gestor, o qual Po& de forma

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - C EP: 45,600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762,633/0001-62
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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 especificas 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:

@"/Q'80MHmjihuÚ//L¥,,,,
III - DA FUNDAMENTAÇAO DE MERITO . ' ,":g:::=';":

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

determina o seguinte no artigo 4°, caput e §1°' ' " ' ': |l¶íl|"ü':C'"'

,j*I\b$::: "Art. 4° - É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, Fn'&'a',' d: çpl

Ó9N \ engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública

9¢b\%k de impo[incia intern:Sional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
%0 § 1° - A dispensa de hcitação 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 dispensáve em respeito à moralidade e à

probidade administrativa, faz-se necessária a realização de pro sso dministrativo prévio, bem

. . . . . ácomo que sejam assegurados os prinapios da legal'
ÊY (\A"' e""

Considerando o momento processual em que a prese análise é feita, consiNse que o

exame se debruçará sobre os atos até aqui pratica o com especial atenção aos requisitos

listados nos artigos 4°, 4°-A, 4°-B, 4°-C, 4°-D, 4°-E, " E 4°-H, todos da Lei n° 13.979/20.

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 321 4-1 600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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Embora a realização de contratos pela Administração Pública exija, em regra, a obediência ao

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

gestor pode prescindir da seleção formal prevista neste estatuto.

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 especí/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 8.666/93. 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:

"As hipóteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol taxativo, isto é, a
'Rnlat(l Soinffm Silw ÚÜWllu Administração somente poderá dispensar-se de realizar a competição se

Pregoeira Oficiâl ocorrente uma das situações previstas na lei federal. Lei estadual, municipal
Presidente ia CPL . . . . . . ,ou distrital, bem assim regulamento interno da entidade vinculada não podem

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 m1i=" ,;'o,j,ü

hipótese prevista no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93: " p' , .,, .j.', ;7'l
J

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada

.\ çNt urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
$6 ' comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros

e:eo, bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao

atendimento de situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras9\%:,¢,P'q 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, veda a a pr ogação dos respectivos contratos;

2020
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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 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:

(...) 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

@n(1t(l$o|hjin'SilwO(iv¢iíq
p[egoe\ra Qficiâ\
pres ç]çF,t¢ J3 C?'-

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) público(s) envolvido(s);
C) a situação exija da Administração a adoção de medidas urgentes e
imediatas, sob pena de ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de

&tN pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
\\6$Sgsj d) a contratação direta pretendida seja o meio mais adequado, efetivo e

% , ;çjú eficiente de afastar o risco iminente detectado;

,,\ ç ô'j ¶j,O o objeto da contratação se limite, em termos qualitativos e quantitativos, ao ,
ue for estritamente indispensável para o equacionamento klidaütSiiü%" ' ' a:

u mergencial; p"?:"' jz çpl
' ~ pkes'" "

.
Èíe\[ a duraçao do contrato, em se tratando de obras e serviços, não ultrapasse o

J<
prazo de 180 dias, contados a partir da data de ocorrência do fato tido como

u' emergencial;

,

g) a compra, no caso de aqu sição de bens, seja para :ntrega imediai>CJj

E esse o contexto normativo a que o administrador deve subsumir e poncj§ os fatos

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

2020 Av. Fernando GOmes Oliveira. sIn" - CEP: 45,60O4J00 - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/000)-62
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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
certos fins (valores). Quando se constrói a noma jurídica, considera-se uma
cem 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, lV. 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 sujamencionado, considerando que os preços=m compatibilidade com os

valores praticados no merc'd°· So< ;';jKÊ:: @mtd8oni ' ohèiw

*0çntj¶0 prego a çNcidpresi:Lr,tc dc '~

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, objetivando, assim, a

preservação do patrimônio público. '"'%:\2:;:,
A

Vale ressaltar, mais uma vez, que em 20 de março de 2020 foi Decretado Esi$b.s è" ""

Emergência no Município de Itabuna, Decreto n.13.608, com alteraçõe prom das pelo

Decreto n.13.609\2020, como medida de combate e prevenção, em face rmação da
contaminação do primeiro paciente com o COVID-19 na região.jaT?'eit :g

,,\&

Considerando que a FASI disponibiliza 20 leitos de UTIS adult:: is 38 leitos$§gkos

adultos, 08 (oito) leitos de UTI semi-intensiva para regulação e neces ade do Estado"È Bahia

ao enfrentamento do Coronavírus faz-se necessário à aquisição desses materiais.

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
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IV - CONCLUSÃO

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 temo.

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 Princípio 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 irregularidad lv' iós", caso necessário.

.

""e:g% ,aüZy%
'"=Vü'u

E o parecer. Pres!den!e it? CPL

Itabuna-BA, 21 de agosto de 2020.

, cesQEo>:á ccc^
Michel arroco J a,<j

o'ib |£cca s %6 e§" -
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AUTUAçÃO

Processo Administrativo: n° 270/2020

Processo de Dispensa de licitação: n" 56/2020.

Contrato de Prestação de Serviço n° 786/2020

Valor Global Estimado: R$ 99.000,00 (Noventa e nove mil reais)

Contratante: FASI- Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna

Contratada: lnstrumedi- Instrumentos médico Hospitalares Eirelli;

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

objeto: Aquisição de Material Hospitalar- Máscara de Alta Concentração com

Reservatório Adulto, para o Hospital de Base Luiz Ed uardo Magalhães

Vigência/Periodo: Imediato

Autuação: Ao 21° dia do mês de Agosto de 2020, eu Renata Bomfim Silva

Oliveira, Presidente da CPL da FASI, autuei sob o n°0270/2020, este processo

administrativo, contendo suas peças integrantes em conformidade com a Lei

Federal 8.666/93.

Renata Bomfim Silva Oliveira
Presidente da Comissão de Licitação

&//Q'à " r

,,,,yjF' ,!::::'"q
4'<!:>,:::: "

'=',,
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GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE

Portaria N" 0027/2020

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

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

suas atnbuiçôes que (he roga o art,37 l 7' da Ieí Muniapal 1.942 de 27 de julho de 2004.

Rdso|v0:

ART. 1'. Revogar a portaria de 0010,'2020 de 14 de fwereiro de 2020, que trata da nomeação de

membros èfètrvOS e suplentes, respectivamente, da CPL - Comissão Permanente de Licitação da

FASI.

ART. 2". Nomear a CPL - Comissão Permanente da Licdação da FASI - Fundação de Atenção á
Saúde de Itabuna, que passará a vigorar com a seguinlo composição:

Mombros ofotivos:

PRESIDENTE - Renata Bomfim Silva Oliveira:

MEMBRO - Jâhnã Freitas da Silva:

MEMBRO - Soraia de Oliveira Salume.
it?nü/a 'b,)//l/i l/lü '/lt(u

P'eg&i
Membro supknto: Prec. - . c'a|

y m g

L" ve

MEMBRO - Marília Silva dos Santos,

MEMBRO - Ricardo Costa dos Santos

ART. 3". Determinar que no impedimento q ausênciâ do presidente, seja o mesmo substituldo por
um dos dois mambros efetivos da CPL - Comissão Permanente de Licitação.

ART. 4°. Detorminar quo ria ausência de um dos três mombros efetivos da CPL - Comissão
Permanente do Licitação seja a mesma composta por um dos membros suplentes,

ART. 5". Esta çK)t1ãnâ èntno em vigor na data de sua assinatura.

ART. 6". Revogam-se as disposições em contrá'io'
:;;\'t

Regstre-se, Comumque-se- C'"P""'>\í:: ,e,:bCQ\

Itabuna, 01 do abril de 2020,

jaÜNKj pHú(js 'h'

Roberto Gama Pacheco júnior Eqúpe d rg
õQ,mh d

DiMor - Prgsid0nte da FASI

2020 Av, Pernando GomeS O1Neka sIn" - Cep: 45.60CKXX) - Itabuna -BaNcj 3
Ici.: (73) 32U-l 600 - çrcPj 02762633/W142

ÇS'
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Processo Administrativo: n° 270/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 056/2020.
Contrato de Prestação de Serviço n" 786/2020

Itabuna: 21/08/2020

Nome da Empresa: "" " "" """ " : "CNéjíUE

Instrumed- Instr.umentos Médico Hospitalares Eire!!i.. _ _ _ l _, 15.712.615/0001-1";
Endereço: ' l

Rua Castro Alves, n° 45, Térreo, Banco Raso, ltabuna-Ba, CEP: 45607-355 ' I

objeto:
Aquisição de Material Hospitalar- Máscara de Alta Concentração com Reservatório Adulto, para o Hospital de Base Lutz

Eduardo Magalhães ~~lWi ,

' Valor Estimado:
R$ 99.000.00 (NOvèntà e Nove mil reais) Pregoewa 'Jftààl

J2 G?'-
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

l Considerando que a alta concentração de oxigênio proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto ao

paciente; Considerando quo a máscara de oxigênio com reservatório é indicada para administrar oxigênio em dCmaS
W · '

controladas com a finalidade de tratar ou prevenir os sintomas e manifestações da hipoxemia, quadro caracterizado !.

:, baixa concentração de oxigênio no organismo: Considerando que o uso da máscara de oxigênio com reservatóric, e

responsável por transportar o gás armazenado no concentrador de oxigênio ao usuário; Considerando que em 28 de

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

, para Infecção Humana pelo novo Coronavírus. (2019-nCoV). com o objetivo de conter a infecção humana e mitigar o '

l aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pela COVID-19, e do Guia de Vigilância Epiderniológica (BRASIL, l

2020f; BRASIL, 2020h); Considerando que em 4 de fevereiro de 2020, q MS 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 (BRASIL, 2020c)
l Considerando a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento '::j l

' emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronav irus responsável pelo surto de ""'"" l

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

reahzação dos procedimentos 1©tatórios usuais. a solução é a utilização dos permissivos legais para a contratação direta i

em que se prescinde de Halação": Considerando que em 11 Março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) l

declarou a doença provocada pelo novo coronavírus COVID-1 9 como uma pandemia; Considerando q Decreto Municipal

N°13.607 de 19 de março de 2020, declarando situação de emergência no âmbito do município de Itabuna; Considerando

que o fornecimento desse medicamento aos beneficiários do SUS está previsto no art, 6' da Lei n° 8,080/90,

Considerando que o direito ao acesso a tratamento hospitalar possui fundamento maior na Constituição Federal (vida, "

saúde, dignidade e desenvolvimento); Considerando que a Saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos

l do ser humano, digna de receber a tutela protetiva estatal, dessa forma, a atenção à Saúde constitui um direito de tC"l'l

cidadão e um dever do Estado, devendo estar plenamente integrada às politicas públicas governamentais; Con$idera"";' '

que a Lei n' 8,080, de 19.09.90, que institui o Sistema Único de Saúde, estabelece a necessidade da me|hrnµ ,

qualidade de vida decorrente da utilização de bens, serviços e ambientes oferecidos à população na área de alimen, . l
' através de novos ordenamentos que regulam no â t'y da saúde as relações entre agentes econômicos. à rµad"

daqueles recursos e o seu consumo ou utilização: siderando o Art, 196 cja'¢é. A saúde é direito de to cq§\iever do l
! :'t"!:,q:tido mediante politicas sociai;: ;C; ,»}jqu" '""m à !e, ' ?,ri.sco de doença e dj>>uH£ 'g""o' e .,1

r>4'"":,::'"( ' 020 "' '·' " m 'S o:iveka,"g'= '%====,=—:'—gl l

Ndj · , .: j73j 32 )4-1600 - CNÈJ 02,762.633/0001-62
Lp
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ao acesso universal e iguahtano às ações e serviços para sua promoção, prQteção e recuperação: Solicito então que',sb;n
P

deflagrado prQcesso de dispensa de licitação para a aquisição de imediato, após cotação de preços pelo menor valor-MM i
. tfundamento nos termos previstos da Lei Federal de Licitações n' 8.666/93. .'Í.':., l

UNIDADE ORÇAMENT RIA: 1515 - FONTE: 50 - PROjETO/ATIVIDADE: 6.443 /6.446
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3,90.30.00.000

Processo Administrativo: n° 270/2020
Processo de Dispensa de licitação: n° 056/2020. l""" '

À 'I I ,

Contrato de Prestação de Serviço n" 786/2020 i i
l

Na forma da justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Lieiiação, portarià em anexo, no presente termo de

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

autoriza a dispensa de Licitação.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 21/08/2020

se +,'Ü
'L

SP,,,J "::í'c°;: ', , "" ," '",

Soraia ira Salume Renata B , ' ' vá Qliveira Jailma Freitasda Silva

Membro . 'Me*bFD I Membro

DESPACHO FINAL- HOMOLOGAçÃO - DATA 21/08/2020
DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. ,,

r.. r""' '·rí
C=ZA:: l , i',-?,

· e I": J I J¶. '
'

Roberto G ma Pacheco Junior Pie iús bay da Rocha

Presidente (, iretor A . Financeira '
Í.\ I

\

:::':"'

Lã¢nd'd'80nl/í ihu Uhw,rü
s§'«e:">°""°' J@Í '",:: :::'°" ,,,'è':t

, ,çge"
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RATIFICAÇÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n° 0270/2020, Processo de Dispensa

de hciteção: n' 056/2020, Contrato de Prestação de Serviços n° 786, realizado com lnstrumed-

Instrumentos Médico Hospitalares Eirelli: CNPJ n° 15.712.615/0001-18, localizada na Rua

Castro Alves, n° 45, Térreo, Banco Raso, ltabuna-Ba, CEP: 45607-355, telefone' (73) 3613-0283

referente à Aquisição de Material Hospitalar- Máscara de Alta Concentração com Reservatório

Adulto, para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, no Valor Estimado: R$ 99 000.00

(Noventa e nove mil reais), com vigência mediata, foi publicado no Diário Oficial do Mun|cip|o de

ltabu na, nesta data.

Itabuna, 21 de Agosto de 2020

E"

Roberto G a Pacheco Júnior
Diretor Presidente

2°J,,,,,J?}hZ:':,)hlt,F,

sN%°$!'::jèí"

JaÇ'!"' , &':l"
u m ç.çjd

G§s?y
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RATIFICAçÃO

l

Certifico para os devidos hns que o ProcéssQ Administrativo: n° 0270/2020, Processo da Dispensa i

de licitação: n' 056/2020, Contrato de Prestação de Sarviços n' 786, realizado com lnstrumed- i

Imtrumontos MÓdico Hospitalares Eirelli; CNPJ n' 15.712.615/0001-18, localizada na Rua

Castro Alves, n° 45, Térreo, Banco Raso, Itabuna-Ba, CEP: 45607-355, telefone: (73) 3613-0283

referente à Aquisição de Material Hospitalar- Máscara de Alta Concentração com Reservatório

Adulto, para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, no Valor Estimado: RS 99.000,00

(Noventa e nove mil reais), com vigência até 31 de dezembro de 2020, foi publicado no Diário Ofkial

do Município de Itabuna, nesta data.

i

Itabuna, 21 de Agosto de 2020.

Roberto Gama Pacheco júnior
Diretor Presidente

!
l

p'""dçn:'1?g:

3'"::U,,:;:',íéji"'

,,üwjf :'=

E h,,

CÇÇ;" i
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Portarias
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DE .

PORTARIA N" 004/2019

A Diretora Presidente da FASI - Fundação de Atenção à Saúde de Itabun& NELSIVANE

SOUSA OLIVEIRA CORDIER, nomeada pela Portaria Municipal n" 9.064 dc 17 de
outubro de 2018, pelo Prefeito Fernando Gomes OliveiW 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. l' - Revogar Portaria n°0014/2015 de 03 dc agosto dc 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:

DAVIDSON VIANA DOS SANTOS

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

Art. 4' - Rcvogam-sc as disposições em contrário.

registra-se, publique-se e cumpra-se. Rhd::?/n " 1/ %¥1/,

PFeeµ /'L'ial

"' ":C Jj

Itabuna- BA, 07 de janeiro de 2019.

NELSIVANE SOUSA OLIVEIRA CORDIER
Diretora Presidente - FASI l HBLEM

"'"c:'í:e:|í':':"" J 'jS" ,,S'f'
Av. Fernando Gomes O(Noira. sIn' Bdrro: Nossa Sonhoca cIas G'qçq$ - ltabum/8A - C EP: 45,607-5542019 Toí.: (73) 3214- 1643 (pregdenciQ] - Cnpj 02 762,633/(XX)f-62 - Email: CWdoriQ.hOiemçhotmail.com

CERT1FICAÇÃÕ DIGITAL: LWQDTOZ/9PP2AHVXVSCDLA

Esta edição encontra-se no site: www.itabuna.ba.io,org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



1010812020 004370754
PODERJUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃOESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAçÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAJ

CERTIDÃO N": 004370754 FOLHA: 1/1

A autentkidãdC dasta certidão poderá ser COMirmada pola internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjba.ju$,br/sco/abrirConferencia .do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de dlstrkbu|ções de feitos cíveis do Estado da Bahia.
anteriores a data de 10/08/2020, venfiquei NADA CONSTAR em nome dc:

INSTRUMEDI - INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, portador do CNPj: 15.712.615/0001-18,
estabelecida na rua castro alves 45 , térreo, são caetano, CEP: 45607-355, Itabuna - BA. """"""""' ""

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado elou destinatário, A presente certidão abrange pesqwsa no banco de dados pelo período de 20

(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidâo é sem custas.

Esta certidão foi emibda pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão, Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 10 de agosto de 2020.

%7u//QIbb " ,-,.
p,, . ju 7 ,

(í ft""':*g:s:
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004370754
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' ' ' e .'MINJSTÉRID DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: INSTRUMEDI - INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
CNPj: 15.712.615/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange mclusive 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 conchcionada à verificação de sua autenhcidade na Internet, nos
endereços "http'//rfb gov br" ou "http://www pgfn gov br"

Certidão ermtída gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1,751, de 2/10/2014
Emitida às 15:28:49 do dia 11/08/2020 "hora e data de Brasilia"
Válida até 07/02/2021
Código de controle da certidão 16AB.F795.096A.2C1F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento,

@'"y' ji° ,,,,,
N ° Qhclal

l 1¢ Cm,

""%":;::":% Ja't:"",e,;: ,E

1/1



;,!· :OVERNO DO ESTADO DA BAHIA

í :çy' 9ecreÍ7lria da.fazenda

Emissão: 15/06/2020 17:19

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts,113 e114 da Lei 3.956 de11de dezembro de1981 -Código

Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N'" 20201690673

RAZÃO SOCIAL

INSTRUMEDI - INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRE

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

002.411.453 15.712.615/0001-18

Fica certificado que não constam, até a presente data. pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
idenbficada, relativas aos tributos admimstrados por esta Secretaria

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à mexistência de débitos inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente

Emitida em 15/06/2020, conforme Portaria n' 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

'°'%":;: (oí'íê'í"'
=':;,

Válida cjom a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF no cnpj da '0/wq 'Bd in " (Mwirü
Secrêtariâ da Receita Federal do Ministério da Fazenda. Pr ra Oficiai

Pres e lç :k =
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·J1/08/2020 https//servicoscloud,elmmMba-itabuna-pm/services/certidao_ impressao,php?tc=e&cd=MFFEEEjFKGFLjF&tpuGE&tpccert=c...

t
' ' . .k "

0'ii' ' " ' PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

0 ' FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Número da Certidão Código Geral
0008845 1105436

Nome/Razão SocialCódig° INSTRUMEDI INSTRUMENTOS MED.HOSPITALARES EIRELI- EPP

C.N.P.J Insc. Est.
15712615000118 02411453 CRF R.G

Endereço
RUA NESTOR PASSOS, N°: SIN -

CALIFORNIA ITABUNA BA

Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal n° 2.173 de
01/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA DÉBITO
pertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade e de 90
(Noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que
posteriormente venham a ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Itabuna na
Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br/

Emitida em 11/08/2020

Validade 90 dias

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

42:';::!&"'

Av. Princesa Isabel, N° 678
São Caetano
CEP: 45.607.001 - ltabuna-Bahia

'°'e:!::,,::iÊi'i"' JcLú="":, ,,,

'S?:µL

N

https://$ervicosNoud,eLcom.brlba-itabuna-pm/servicedertidao_impressao.php?tc=e&cd=MFFEEEjFKGFLjF&tpc=GE&tpcert=c&tcd=NNBGE 1/1
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Consulta Regularidade do Empegador

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 15.712.615/0001-18
Razão Socialê[NsTRUMEDI INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: r castro alves 45 terreo l banco raso l itabuna l ba l 45607-355

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 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:O2/08/2020 a 31/08/2020

Certificação NÚmero: 2020080202375528756767

Informação obtida em 11,'08/2020 10:20:30

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

'°'%'!: SS"

%ldtú(80di ilv(l0h¢iíú
,,a Oficia|

,,=!C CPL

,Süu° ç§"t""'
J,üt'":,e,Ç ç,Ç"

hHps://wnsu|ta-M,mixa.gov.br/consu|tacK/pageSconsu|taEmpregador.jsf 1/1
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TRABALHISTAS

Nome: INSTRUMEDI - INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPj: 15.712.615/0001-18

Certidão n": 8585311/2020

Expedição: 13/04/2020, às 14:46:57

Validade: 09/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que INSTR=DI - INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

(MATRIZ e FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
15.712.615/0001-18, 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 determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Minis ério PÚblico do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

"'°?':"g:iè?""' m':'"""' ::::@0&n

Pre Oficial
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M' REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
0 '

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

""'"° " '""' COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO "'" " """"
15.712.61510001-18 05102/1981
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

INSTRUMEDI -INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

TiTULO DO ESTABELECiMEWQ (NOME IJE FANTASIA) PCjRTÉ

INSTRUMEDI EPP

CÓDIGO E DE SÇRIÇ Q DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.894-05 - Comórdo varejista de produtos saneantes domissanitarios

CÓDIGO E DESCRIÇ O (JAS ATiVUjADES ECONÔMICAS SE CUNDARIAS

47.89-0-99 - Com6rcio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.73-3-00 - Comórcio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicilios
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

CÓDIGO E DESCR¶ O DA NATUREZA JURÍ(JlCA

230-5 - Empre$a Individual de ResponsabiMade Limitada (de Natureza Empresád

LOGRADOURO NUMERÇ) ç:CWM EME N "O

R CASTRO ALVES 45 TERREO

CEP BAWQRO/DISTRèTO MUNKÁPKj UF

45.607-332 SAO CAETANO ITABUNA BA

EN(jERÈÇ(j ÈLÉ TR NICO TELEFONE

ADM@INSTRUMENTALSAOJORGE.COM.BR (73) 3613-0283/ (73) 3617-7289

ENTE FEDERAi1VO RE SPON VEI. (EFR)

SITUAÇÃO CADAS TRAL DATA QA SITUAçÁO CADASTRAL

ATIVA 03/1112005

MOTIVO DE SITUAÇ O CADASTRAL

Situa O ESPECiaL DATA DA S¢TUAÇÃO ESPEC|AL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863. de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/06/2020 às 15:04:02 (data e hora de Brasilia)- Página: 1/1
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" ' ' " ' ' CONTRA'·Y_S,GC,I.AL .--. .. :

F

pelo presente instrumento, cs abaixo aminado: :" :

'l, JOSC CZLIO :GI'TO, brasileiro, solteíro, representante, residente e

úomi4liado nc8ta Capital à hua do SodrÉ, 46, apto 201, Ccntro, d

µor:aúor da Carteira de Iàenttdade n'7 773 .040 e C.P.F. 3ob n'? U68 ·È'

593.4U5/úU. r ê3 Q'
u) DIONEIE IA SILVA NORRENO, brasileira, ca6adã, doméstíca, residente ê9' â'

e do,cici1iada ne8ta Capitai ã Rua da '"ranquílidade, 46, BOCa cio 'a g 9

· Riu, portadora Clã Carteira ãe Identidade nQ 805.686 IIPM. e C.P.F. g" E
soE np u38.578.245/49. E? Q Q

e
c) jARTA FU¢UüNDA GO."SE3 nelo BATISTA, brasileira, casada, dom&stf G!"'

y

ca, rt·síüente e âomiciliada nesta Capital ã Rua Eugênio Sales, nQ
i 60, Boca do Rio, portadora da Carteira dc Identidade ,N 5íy.8y6 l

l DbjjA/SP1'!AF/D£. e C.P.F. sob nP 040 .C93 .245/72, têm jjsto e con ·

tratado a organização de uma sociedade por cotas de respcnsabili"

dade limitada, mediante as cláusulas e condiçÕes seguintes, 3ue

mutu"mente aceitam e outorgam:
\

. £LA,U,S.",La_P.R,I.ME.I.RA ,
A Scciedade terá a denomínação socLal de INS - t

", ". ',. TRUMÊDICA - INSTRUMENTOS MÉDICOS LTDA. , com sede e foro â Avenida ' ,

jAhêus, n'? 45] - Itabuna - Bahia. ' ;

m -
- ·,- CLÁUSULA SEG,UN.D,A KKn

-.-; ": O capital da Sociedade ê de CrS.1.500.000,0C °
E": (Hum milhão e quinhentos mil cruzeiros) , divididos em 1.500 .000 (Hum

l S

F .
milhão e quinhentas mil) cotã8 no valOr nominal de Cr$.1,00 (hum cru-

,4.

\" ' zeiro) , assim dí6tribuído3:
'1\ " a) O Sócio JOSÉ CÉLIO NETO ê titular de 500.000 (qutnhentas mil) co"

': tas no valOr de CrS .500.000,00(quinhentos mil cruzeiros) ; b) C SOcLo "
m" . · DIWEITi DA SILVA MORENO é titular de 500.000 (quínhentae mil) cotas ."

. , W

" -: no valOr cie Cr$.500.000,C0(qu1nl]entos mil cruzeiros) ; c) ú SÓcio PIA-

RIP. FLFiUj4ItA GOP!ES DE !1ELO BATISTA é titular de 500.000 (çuínhentas ãj

l ; mjj) 2otas no valOr de CrS.50(j.000,00 (quinhentos mil cruzciros)
a "

'Er"e,'.ra

, .

:ií,j
Os SÓcios Integralizam neste ato$ era moeda c"_

: ,áí irente do Pafs, 10B(dez por cento) do CápZtal SOCIal, devendo d saldo " S.

l tjY Ber Zntegralizado em parcelas memais, iguais e sucessivas, atê ]2 É

mege8 da data da asMnatura dê6tê çontrato, S l

CLÁUSULA QUARTA

A respcm:mbilidade dos S&:íos ê lím "to- '6

ii Lo

.,\ k. ., "3\al aae ao Capital SocIal. . ,\,.:',|.'-""' ' ,ú3 '-' - -.'

çU€s!jla_mj,i,n,ta, ' °'" " ·' '· ' '
*C· ' \,"·'

o objetivo social ê de comércio Com dâte" 'gyv I

, " "°'"°'"""7íj=±ÈC' ^kq
&-m<. ¶: -Z y e 7 - O a, 5^?

l

' L Sgçm "" "í A¶g
' '" """"""'= 1JM*$à'c:' '-— --—·F-·-·µ-·4·-k- JJ · 'L

:""2:,m:,:'d3cm
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ÇL,Â,U.S,U.LA_S,E,X,T,A, . -' :

O prazo de cíuraçâo da Sociedade ê por"tzmpo (

AnGeterMnacio.

CLÁUSULA SÊTIPLA

As çota8 socials são intranüferfveí8 a ter-

ceírcs Eàém o consentimento cxpresso de ambos os SÓCios.

CLÁUSULA OITAVA

A Sociedade será administrada pelos SÓCios'

JOSÉ CÉLIO NETO, DIONEIA DA SILVA MORENO e MRIA FERNANDA GOMES DE

MELO BATISTA na qualidade de gerentes, cabendo representar a socLe.

clade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, com o dLreito de'

usar â firma, aminar chequcm tftulom criSdito dc c'ua>juor natjrZ

za , acelta-los, cauciona-los, não podendo todavia usá"ia em nego-'

cios estranhos aos interesses sociaim Os SÓCios gereutes ficam '

~dispensados de pre8tarcNn caução, assinarão sempre pela :jrma do:s

(Z) sócios. ,

. , ' £LÂ,U,S,U,LA,N,ON,A í·" . iut'
d

%- Q Balanço Geral sera 6empre efHU¥laçj9 a
' ' de auembro de cada ano e 08 lucroo ou prejuizo0 Berâo distribui -

:· "- 'A do8 ou amumidos pelo8 Ucj,o8 na proporção de 8Uã8 cotas, poder.do' l
"k

F

· m ticar parte do8 ]ucro8 em suepenso de conformidade com a conveníen
k ¶ k 4

'k y cia dos SÓCiOS. "
,,ck C.LÂ,U.S.U.LA_D,Ê,C,I.MA,

lpor morte ";nterdiçàQ cu salda de qualquer' :

' t
' um dos SÓCios, a Sociedade se díssolverã, os haveres dos cotistas' . ><<7 l

t serão apurados em Balanço efetuado para tal finalidade e pagos aos 'J l
j

megmo8 ou Beu0 representant3s legais, no prazo de 12 mese8 conta - S l
i

n, dog da data em que ocorrer qualquer dos eventos ?pontados. W ,
' à·'e , CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA :-r -) d'"

i' ' Os SÓCÍQ3 farão JUs a uma retirada mensal

,.": , tftulo de prÓ-labore a 6er estabelecido pelo8 SÓcios e levado a u !
conta de despesas gerais. ¢c"'-.,S'"S ri j

C"ÂU'U"A DÊf'X" "GUNDA 'í'.-"" i iá\

,
Quaisquer duvíd:8 que venh"m."u"y do reu íná!

rência d18pomçoe8 contratuais, 8éFOO dirimidas no Foro da CLdq ã l " i

I de de Salvador, Capítal do E'stado da Bahia, o qual flca desde já '
eleito , X

CLÁUSULA 'DÉCIMA TERCEIRA $8 j

\ 08 caso8 omissos no precmte contrato serâc " :

l,

1\ ¥,,Sdb]vídos de conformidade com a Wgislação em vigor.

"

Ii
h

, - ) E por que estão acordes, ã8sÍnam o ' I?

l , r"' g\ M8ente contrato em 3(três) vias de igual teor, na presença de

tá !

l "^'C" " "" '""'"j:;' " :"7""'""" ' ° """' ""'k""" Èj ,µsiáFms

j r

' í.." kh" g j j ,.e" :-:.'"-, ' CL/C PI : ~G J 7C 3ç/ ·,j -

"" " """""" "is" "'" " ' " j-ó- ""~= Ql

=' àg,. ."E

eI



F

l
l

" " 'PM?í:/l' ,',t y ,
" '~ma(' ' Ij C - ' "' '

W

! r,' /r^'^ adA -., A 1Lm ,a76'^t, a _ -
W

" ' '"' —y S£.|r-Wppe'· ·4 ti"yj

EdI !ÊT .9 ÇJ

"""'""^"1L.-.á f:.-l, :,' " {j) iii

l""' . _X;

(ádb zL Qí gz ==,._. \ "
ZEí I.,, ,b,

:, _~, f?1 @?nWt -." :i '": W
-' . "' : ii: contormidade com a Legislação em v:Lqor; uhztí"::;"!;' ? ':j ,y'

= e' "'" , _ C' W. ..""©se cê o ne,p auln a. ' 'k~u l'"j e . .

':...'2 ': ' á. '//' , . // . , '%,,.j,¶t' "fit ":j"
^' . r'

':2'·: =· .";'
-'c 4, . - - µ" :=' 7 ·3 h

Z'"' "WmK' e e g
q "Ã.- ,"2 S

?..
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E O SÕcfo MARIA FERNANDA GOMES DE MELO bat% ' : ã
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ATO DE ALTERAÇÃO N" 30 DA INSTRUMEDI - INSTRUMENTOS MEDICO 2/ '
HOSPITALARES EIRELI EPP E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ n" 15.712.6151000l-l8 ·"
PO DOW

JOSÉ CÉLIO NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em l9il2/l954, vIúyo:ii;::

EMPRESÁRIO, CPF/MF n" 068.993.405-00. CARTEIRA DE !DENTIDADE, n°. ."
0077304039, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA -'©A;" :";
residente e domiciliado no (a) RUA MONTE PASCOAL, ià, CASA, JOÃO "

000r0

SOARES, ITAB(JNA, BA CEP 45.604-623, BRASIL. ·.,·,·

Titular da empresa de nome 1NSTRUMED1 - INSTRUMENTOS MEDICO
HOSPITALARES EIRELI EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente
arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29600049846, com
sede R Castro Alves, 45, Térreo, Sao Caetano Itabuna, BA, CEP 45.607-332,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n°
15.712.61 5/0001-18, delibera e ajusta a presente alteração contratual, nos termos da Lei

0 n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRAm A empresa passa a ter o seguinte objeto'

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES-DOMISSANITARJOS
COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES E PRODUTOS QUIMICOS, EXTINTORES E RECARGAS DE
EXTINTORES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E
ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGÕS DE uso PESSOAL E .,=
DOMESTICO (MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) APLICAÇÃO DE ,Ê

REVESTIMENTO E RESINAS E INTERIORES E EXTERIORESLIMPEZA EM CS Sd
PRÉDIOS E DOMICILIOS. S

' (l!
CNAE FISCAL ã: Z

b 4789-0/05 - comércio varej'sta de produtos saneantes domissanitário,
3= aj!

4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e extcriores S
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados
anteriormente ,

4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicog
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8121-4/00 - limpeza em prédios e em donjidlios

,,' s ,jd SJ\y'

, . , jaú"' . ,je¢?Em face das ajteraçoes acima, consolida-se o contrato social, nos termos da ,(, Ac'
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes , . '

\ '

Gh" . rb ' i" Imn., ·. ,' '
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ATO DE ALTERAÇÃO N" 30 DA INSTRUMEDI.INSTRUMENTOS MEDICO

Ibg

HOSPTTALARES EIRELI EPP E CONSOLIMÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ n" 15.712.615/D00l-l8 r

JOSÉ CÉLIO NETO nacionalidade BMSILEIRA imcido em 19/12/1954, VIÚVO::::":

empresário, cpf/mf n° 068.993.405-00, carteira de identidapE n". '."
0077304039. órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA : BAr ,·
residente e domiciliado no (à) RUA MONTE PASCOAL, 148, CASA, JOÃO :
SOARES, ITABUNA, BA, CEP 45.604-623, BRASIL. ." :':

Titular da empresa de nome INSTRUMEDI - INSTRUMENTOS MEDICO
HOSPITALARES EIRELI EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente
arquivado na junta Comemial do Estado da Bahia. sob NIRE n° 296OOM%46. com
sede R Castru Alves, 45, Térreo, São Caetano Itabuna, BA, CEP 45.607-332,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n°
15.712.615/000l-18, delibera c ajusta a presente alteração contratual, nos termos da Lei

0 n" 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1° DA DENOMINAÇÃO SOCIAL A empresa gira sob o nome empresarial
INSTRUMEDI - INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI-EPP c tem
sede e domicilio na Rua Castro Alves, n" 45, Térreo. Bairro São Caetano, na cidade de
Itabuna, CEP 45607-332, na cidade de Itabuna Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob
n°15.712.615/0001-18.

2" DO Capital SOCIAL - O capital é de RS 73.000,00 (Setenta e Três Mil reais)
totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do Pais

Parágrafo Único - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

3° DO OBETO SOCIAL-

4789-0i05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários "*=
433MN5 - aplicação de revestimentos e de resinas cm interiores e exteriores ZS0 4759-&'99 - comércio varejista de outros artigos dc uso doméstico não especificados «=

anteriormente E ' E
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e oriopédicos ee à
4789-0/99 - coméráo varejista de outros produtos não especificados anteriormente "3 $'"ê
812M/00 - limpeza em prédios e em domicílios

"<"
4" DO NICO DAS ATIVIDADES - A eíppresa iniciou suas atividades em 03.02.1981

seu prazo de duração é por tem po indetemmadu

' DA ADMINISTRAÇÃO - A Admimstração da empresa caberá a joS$i CÉLIO
ETD com poderes e atribuições de administrador titular autorizado o uso do nome

",,,4 á,2;»==.— mS"' -'j'}!'
ji» · ' r" o " ", ~«reratware0 0€

^,,,r " ,S€js",j. i "r ""i:;'?,,., 2,2=74 '

C§J";Ç. "
' ', á,,"$s; '""""" '

'.tj,'ç" C'" rapma :
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ATO DE ALTERAÇÃO N" 30 DA INSTRUMEDJ -INSTRUMENTOS MEDICO

pc" )

HOSPITALARES EIRELJ EPP E CONSOLIDAçÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ n" 15.712.615/0QQl-l8 ":. ...

emprtsarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assunU ""
+ F

obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onqau. ou ,,,
alienar bens e imóveis da sociedade. .."", ', .

r d

0

6' DO EXERCICIO SOCIAL, BALANçOS, RESULTADOS E PUBLICAÇÕES. " '
O exercício social compruende ao período dc 01 de janeiro a 31 dc dezembro de cadu ,: ;:

ano, quando será elaborado inventario, balanço patrimonial e balanço de resultado
econòm ico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

PARAGRAFO ÚNICO- A empresa poderá levantar balanços intèrmediários
mensalmente, trimestralmente ou semanalmente.

7" DECLARAÇÃO - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa
modalidade registnda.

8° DECLARAÇÀQ DE DESEMPEDIMENTO - O administrador declara , sob as 'Ê
penas da lei , e não está impedido de exercer a administração da sociedade , por lei Ê m a,
especial , ou em virtude de condenação criminal , ou por encontrar sob os efeitos dela , a j: & o
pena que vede , ainda que tempomiamcnte o acesso a cmos públicos ;ou crime -= o

h..

falimentar, de prevaricação , peita ou suborno . conclusão , peculato , ou contra a ' _
economia popular , contra o sistema financeiro nacional , contra as normas de defesa da
concorrência , contra as relações de consumo fé pública ou propriedade . (art l 011, § d Ê
r, CC/2002).

9° FORO- O foro para o ex=icio c o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
do contrato social permanece ITABUNA.

Y,
E, por estarem assim justos e con~os, assinam este jnstrul| imih' I l ',

!" k '" ' ·'
d

S,.

ITABUN l 29 de setembro de 201 s ,' j?" ,,wmm, ,^W,, · %í,á Âutúnu,[d*d
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+SUST- FASI D) LICITAÇÕES E
" FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á5~»

' ' MÚE CONTRATOSLUIS

Processo Administrativo: n° 27012020

Processo de Dispensa de licitação: n° 56/2020.

Contrato de Prestação de Serviço n° 786/2020

Contrato de prestação de serviços, que entre

si celebram a FASI, do outro lado, a empresa

lnstrumed- Instrumentos Médico Hospitalares

Eirelli.

a fasi - FUNDAçÃO de ATENçÃO à SAÚDE de itabuna, pessoa jurídica constituída de forma fundacional,

de interesse público, a teor da Lei Municipal 1,942 de 27 de julho de 2004: 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 Garna

Pacheco Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 07.960 182-00, CPF ri° 984.754.795-53,

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

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

Fernando Gomes Oliveira no uso de suas atribuições que lhe são conferidas peb art, 66, incisos VIl e XII da ki

Orgânica do Munícipio - LOMI, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado à empresa lnstrumed-

Instrumentos Médico Hospitalares Eirelli, inschta 11q CNPJ(MF) sob o n° 15,712.615/0001-18, estabelecida na

Rua Castro Alves, n° 45, Térreo, Banco Raso, ltabuna-Ba, CEP: 45607-355, telefone: (73) 3613-0283, representada

neste ato pelo Sr. José célio Neto, Brasileiro, solteiro, representante, residente e domiciliado na Rua do Sodré

n°46, Apto 201, Centro, RG: 773.040 e CPF: 068,993.405/00, doravante designada simplesmente CONTRATADA,

celebram o presente CONTRATO mediante as seguintes Cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e

estabelecem tudo de acordo com normas gerais de que trata a Lei Federal n° 81386, de 21 de junho de 1993 e suas

alterações, e demais normas atinentes à matéria,

· CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Aquisição de Material Hospitalar- Máscara de Alta Concentração com Reservatório Adulto, 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 iniáal atualizado do contrato, na forma dos §1oe 2odo art. 143 da

Lei Estadual n° 9.433/05, Sa\ume
§2° As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre o' %Êmàr! \\ pO\Q

. CLÁUSULA SEGUNDA PRAZO

e,, çµ,CR\

q

O prazo de vigência do contrato inicia-se na data de assinatura do presente i strumento, encerrando-se em 31

de dezembro do corrente ano, podendo ser rescindido a qualquer momento comrlN!pte nos termos do art- \, \ "'

'"""""'"""°""""" """2::;' = :,,:!!:,:,!;':""'

· CLÁUSULA TERCEIRA - PREçO ..~ À" ""' ' .,>r'·'- "'
Art, 1 ° Valor Estimado Global: R$ 99.000,00 (Noventa e nove mil reais) e lor mensal conforme a autonzaçao

de fornecimento,

· CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA C,

" ç\çjÇjX"" " " "

(
' 2020 i Av. Fernando Gomes Ohveira, sIn' - CEP: 45.600-OCK) - Itabuna -Bahia

Tel.: (73) 321 4-1 600 - CN PJ 02.762.633/0001-62
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As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir

especifkada:

Unidade Orçamentária Projeto Atividade Elemento Despesa Fonte de Recurso

1515 6.443 I 6.446 33903000000 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 fkscais, além das informações usuais, deverão constar número do processo Iicitatóho e cíq contrato, como

também estabelecimento bancário, agência e n° de conta.

§1° Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação das negativas sdicita das,

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

§2° O pagamento referido somente será efetuado após o serviço solicitado 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 obhga-se a:

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

b) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

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

as condições de habilitação e quahhcação exigidas para a contratação.

d) Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer da nos e dli

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 solicitações entre as . , -,

partes, realizada sempre que possível mediante mensagens eletrõnicas/e-mails, o qual deverá ser " ' "\)ê\µn"
pelo CONTRATANTE A d"spensa deste deverá ser comunicada Inediatamente ao coNTRAMà' " " "'%

.·,.\:\'à \'
indicação do substituto- è'."" ç«f,", ,.,C"""

f) Notificar à CONTRATANTE sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou indisponiBMüàde da

ferramenta durante a execução e vigência do contrato

,9',0
ÜHÜ":0Y::a"

De9:,,

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

alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo

prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;

h) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços:

i) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviço executados, providenciando sua
h

imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;

j) Instruir os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando çes (fmubçbs de boa conduta e

capazes de realizar os serviços ora contratados: ,'[llmu 'lê Apoi0
k) Assumirinteira responsabilidade pelas obrigações nscais de,o,,,%: èêuÇa% do p,esente contrato

l) Viabilizar os recursos matehais e humanos necessários à execução do jeto do prese nte CONTRATO.

m) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares da sua área d atuação especifica;

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

ou autorização de fornecimento; ob , n,' ' rl'" Ç§J

2020 a v. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CE P: 45.6 - Itabuna -Bahia %

Tel.: |73) 321 4 I 600 - CN Pj 02.762.633/000 l -62 "\
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%89,%g

o) A entrega deverá ser efetuada no setor de farmácia da FASI, ficando as despesas inerentes com frete por

conta da Contratada.

p) O prazo de entrega será em até 05(cinco) dias úteis após assinatura do contrato ou conforme a

autorização de fornecimento.

· CLÁUSULA SETIMA - OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigaçÕes contidas neste contrato por detêrminacão legàl obriga-se a'

a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento 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 oficial no

prazo legal,

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

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

pertinentes ao objeto do presente pacto,

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

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

· 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 art.

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

· CLAUSULA NONA - FISCALIZAçÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
§1° O controle e fiscalização sobre a execução dos serviços objeto deste contrato hcará a cargo da

CONTRATANTE, através de servidores designados para tal finalidade

§2° Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, fkzndo esclareddo

que a ação ou omissão, total ou parcial, da hscahzação do CONTRATANTE não eximirá 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 inásos.

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

perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber: '00fi\ "

a) Advertência;
%n\âtaGo\nf\¶' \\c.\?:,

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pú"blicíb"e91 Í;íà)":á, ,té

5(ánco) anos, nos casos de falta grave, especialmente se a Contratada sofrei condenaçã . 8q!liW%ela

prática de fraude Kcal no recolhimento de quaisquerthbutos ou praticar atos i|i,gN« f"" e

C) Multa, conforme a seguinte gradação: ! Eq\j\ , d,
d) Atraso para inicio dos serviços de até 06 (seis) dias, multa de 1 % (hum por cento) ü6 o alor mensal do

contrato;

e) A partir do 6° (sexto) dia de atraso até o limite do 10' (décimo) dia. multa de 2 % (do or cento) sobre o

valor mensal do contrato, caracterizando-se a inexecução total 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 d7t:scumPrimento total A s

obrigações assumidas; J' .,

-6 - \jÇS'" f '
2020 A v. Fernando Gomes Oliveira, sIn" - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
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g) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por

prazo não superior a 02 (dois) anos;

Parágrafo Primeiro: As sanções preàstas nas alíneas "a" e "C" poderão ser aplicadas cumulativamente com a

sançãcj 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 compensatóho, 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 corno infração simples novamente,

Parágrafo Sexto: As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais,

caso fortuito ou força maior e as justihcativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em

fatos reais e comprováveis, a chtého da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo

de 05 (cinco) dias úteis 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

contratct enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regu!zmentc.

· 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 inásos 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 cab"\"°dí\«\(j

Contratado dieito a qualquer indenização. - 9\ a\
g \\ \õ('ljg\ ,?L

· CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
'J P',,,:SjT:g J" "

§1° Justas e contratadas, hrmam as partes Ce presente instrüçqento, juntamente com as tés a? presentes ao

So.
áb%%'un·, " de Agosto de 2020. , ¶,C,'° l"

,,€":;y ' '"<¶ ;:'"'°' J;""' j'j:'"Z. "1')T"
ÇjS' €"k0SS Roberto ma Pacheco junior

,
éc o eto Y

Diretor Presidente lnstrumed " nstrumentos Médi,¢o Hospitalares Eire!!i
l

Contratante ContrataP
Testemunhas J "

Nome: Nome: <_2

cpf, OD/¥ (l 4j'ç"""
çjçjqçÚ ""' a"L 4-j 'l S"&"o z-
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, h , K , LUIS EDUARDO MAâALHÁB

Extrato de Contrato

Data: 1421/08/2020

Processo Administrativo, n° 270/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 56/2020.

Contrato de Prestação de Serviço n° 786/2020

Fundação de Atenção Á Saúde de Itabuna - FASI
Contratante: CNPJ n° 02,762,633/0001-62

Contratado: Instrumedi- Instrumentos Medico Hospitalares Eirelli
CNPJ 15.712.615/0001-18

Contratação de Empresa para Aquisição de Material Âospitalar- Máscara de

Alta Concentração com Reservatório AdultoObjeto:

Vigência/Período: Imediato,

99.000,00 (Noventa e nove mil reais)
Valor Estimado:

Unidade Orçamentária: 1515. projeto Atividade: 6,443, Elemento deDotaçao: Despesa 33903900000. Fonte de Recurso: 50.

Lei Federai 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

Base legal: n"8.666, 21/06/1993, com alterações posteriores e demais normas
regulamentares aplicáveis á espécie, 147/2014.

Renata Bo m iva O1"ve",,

Bgôà,

Presidente da Comissão de Licitação ' """::"°,, :ií:;7,,,%,

%

sme,'k;'::!è:'i""
"'"" '"t'"::% es'y'

""26t"av. Fernando Gomes Oliveira sIn" - CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia

fel.: {73) 32 14-1 600 - CNPJ 02.762.633/000 1-62
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Extrato de Contrato

Data: 1421/08/2020 l

Processo Admimstrativo: n' 270/2020 "l

Procmso de Dispansa de licitação: n' 56/2020.

Contrato da Prestação de Serviço n" 786/2020

Fundação de Atenção Á Saúda de Itabuna - FASI

, Contratante: CNPJ n° 02,762.633/0001-62
l

Contratado: Instrumodb Instrumentos Modico Hospitalaros Elrolll
CNPJ 15,712.615/0001-18

Contratação de Eínprèsâ para Aquisição de Material Hospitalar- Máscara de

Alta Concentração com Reservatório Adulto
Objeto:

Vigència/Perlodo: 21/08/2020 a 31/12/2020

99.000,00 (Ncjventa e nove mil reais) :
Valor Estimado:

Unidade Orçamentária: 1515. projeto Atividade: 6.443/6.446. Elemento de
Dotação:

_ Desposa: 33903900000. Fonte de Racurso: 50.
Lei Foderal n°10,520, de 17707/2002, Decreto Municipal 6.778 de 01.10,03, l
Lei Complementar n"123, de 14/12/2006, Lei Complementar 147/2014 e Lei l

Complementar 127 de 14/08/2007, aplicando-se subsidiariamente, no quo ,
couberem, as disposições do Decreto 5.450 de 31/05/05 e da Lei Federal

' Base legal: n"8.666, 21/06/1993, com alterações posteriores e demais normas
reAu|amentares apllcáveis á espécie, 147/2014.

Ronda Bomfim Silva Oliveira
Qkúa

Pr /11., .
FPresidoMe da Comissão de Ltotação P '" ?n:a&)f::i/ ""'":

S<'È:,'::Ê::':"'

S,µ,J<">' ,ç,§ê

,
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