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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048-S/2020 '

" ORIGEM: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

[ DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021-S/2020 l

[CjBjET(j: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE

-EÇAS DE REPOSIçÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS. i

CONTRATADA: CASA DO JAPONÊS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA.

CNPJ/MF N°. 42.179.135/0001-06 l
Valor RS 2.900,40 (DOIS MIL NOVECENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
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ORIGEM: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021-S/2020

' OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE

PEÇAS DE REPOSIçÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS.
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AUTUAçÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, eu, MARCELLE SILVA DOS

SANTOS, Membro da Comissao de Licitação, abri o Processo Administrativo n° 048-
C S/2020 relativo à Dispensa de Licitação n° 021-S/2020, oriundo do Departamento

Administrativo contendo a descrição clara e suficiente do objeto contratação de

EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DEPEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE

ROÇADEIRAS, contendo suas peças integrantes em conformidade com a lei 8.666/93,

consoante autorização do Secretário Municipal de Saúde para a deflagração do

procedimento, faço o presente registro e autuação.

C)

MAR LE ILVA DOS SANTOS
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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ORIGEM: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021-S/2020

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE
PEÇAS DE REPOSIçÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA f' : . C) 5
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE "

NÚMERO: r ' " 001.2020 " "l DATA:

PARA: Uildson Henrique Nascimento
DE: DepartamentoAdministrativo. Secretário Municipal de Saúde

ASSUNTO:

Prezado Secretário,

© Venho por meio desta, informar que estamos enviando em anexo a requisição de estimativa

licitatória, para Aquisição de Peças de Reposição para Manutenção de oçadeiras, para atender os

Departamentos que compõem a Secretaria Municipal de Saúde.

Por tanto, solicitamos deferimento da mesma, a fim de darmos continuidade a essas

atividades que são essenciais ao serviço.

Atenciosamente,

C' CJ/ , .A""j-
, Geraldo Pedrassoli

Diretoria Administrativa

)

&,i"%í%'
Setor de Compras SMS

Prefeitura MunicipaIAv. Princesa Isabel, 678. São Caetano - SECRETARIA MUN/C/PAL DE SAÚDE



Prefeitura
Municipal
de |tàbuna

l

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
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C

Iy2 do termo: 2020 " "" "" l data: 21.02.2020

TERMO DÊ REFERENCIA

, REQUISITANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

1. OBJET|VQ"-S,'.: '·. " ' '

O presente Termo de Referência tem por objetivo definir a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMECIMENTO
l DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS destinado a atender diversos setores da
), Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantitativos e condições especificados neste Termo de Referência.

l 2. jUsTIFlcmvA :. . .
' 2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENçÃO DE

ROÇADEIRAS destinado a atender diversos setoreíàa Secretaria Municipal de Saúde, tem por finalidade suprir '

' as necessidades de uso para que as mesmas possam atender às Unidades de saúde. '

_ _ _

3. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ,-:. . -"

) 3.1. o objeto em referência só será aceito após devidamente inspecionado pelo gestor do contrato e
devidamente verificado quantos as suas especificidades. Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações
constantes, conforme requisição em anexo.

4. DEFINIçÃO DOS MÉTODOS E .ESTRATÉGIA DOS SUPRIMENTOS
,,, ' " '""" u '"'m.

4.1 O recebimento e aceitação do(s) produto(s) será observada, no que couber, as disposições contidas nos

artigos de 73 a 76 da Lei Federal n'! 8.666/93 e suas alterações.

,' 4.2 O(s) produto(s) fornecido(s) deverá(ão) ser entregue(s) com etiqueta de identificação do fornecedor, visando

comprovação da procedência do produto no caso de acionamento da garantia contratual, com relação a possíveis

defeitos de fábrica detectados pelo responsável que receberá O(S) produto(s).

4.3 A contratada deverá substituir O(S) produto(s) entregue(s) com eventual (ais) defeito(s) de fabricação ou que

apresentem eventual alteração de suas características dentro do prazo de validade, quando for o caso, sem

qualquer ônus adicional para a Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 07(cinco) dias, a contar da

data de recebimento.

4.4 Caso a substituição não ocorra em até 07 (sete) dias, ou caso O(S) novo(s) produto(s) também seja(m)

rejeitado(s), estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções previstas em lei.

4.5 À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento, submetendo a etapa impugnada a

nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da

aplicação das penalidades cabíveis, sendo que os custos da substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) correrão

exclusivamente a expensas da Contratada.

4.6 O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto for eido,

cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos m
sC;éra1 , " e - o l

4.7. O(s) produto(s) fornecido(s) deverá(ão) ser entregue(s) em embalage não violad $i:

I

I
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t embalagem absolutamente compatível com a descrição da requisição.4.8 A entrega deverá ser no Almoxarifado Central da Sa.úde, das 8hs às 16hs. __.""T

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS PRODUTOS "·;

5.10 contrato a serfirmado terá duração da data da sua assinatura até 31.12 do ano corrente;

5.2 A assinatura do contrato só poderá ocorrer dentro da vigência da Ata de Registro de Preços.

i 5.3 A prorrogação do Contrato observará as disposições do art 57; e as alterações, o art. 65, ambos da Lei

8.666/93.

·,·"' ':" '"'m:6. FISCALIZA Ao

6.1. Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a sua
designação adequada, o departamento solicitante recomenda que a comissão de licitação indique um gestor o

contrato a ser gerado.

6.1.1 - O Gestor de contrato deverá:

a) Solicitar ao Depto de Licitações e Compras a cópia do referido contrato;

b) Identificar no presente contrato, quais itens dizem respeito à sua solicitação;

c) Dar baixa em sua via de contrato a cada requisição emitida ao setor Administrativo, mantendo o saldo

atualizado.

d) Observar se os itens recebidos conferem com os solicitados e constantes do contrato;

e) Dar ciência ao departamento dos itens recebidos, sua conformidade com as solicitações e constantes do

contrato;

6.2 A existência e a atuação da fiscalização pela Secretaria de Saúde em nada restringe a responsabilidade, única,
integral e exclusiva da(s) 1icitante(s) vencedora(s), no_qu,e concerne à execução do objeto contratado.

'"°'"°'° C l gLL:e"=ã'
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'±EZ' ,
O O. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - jl3AHIA
0 , , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD '

=""ze l' ; . 08

REQUISIÇÃO DE MATERIAL
REQUISITANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

N" 2020 DATA: 21.02.2020

r"|TEM DISCRIMINAÇÃO UNID i " QUANTIDADE QUANTIDADE l

PEDIDA FORNECIDA

01. l CABEçOTE TRIMCUT 41-2 FS160/220 CONJ 12
F—--·|— -- --·——-- -- - - —--- —- -—- -'-----— —
02. l FIO DE CORTE 3,0MM X 23M AMARELO QUADRADO UND l 156 l i

i OBSERVAÇÕES -'. ' "

OBSERVAçÕES: ,/

,DEST1NADOS PARA ATENDER AS DEMAN~DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
X . r

'r r\{L'
, ' " " " ' ~" if' l _ --l"

tEMISSAO , , ,,SSO "' j

21.02 2020 _ '=:'g;n:',""X°
Diretor F|nanceàumh&msaúde

- l
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

'l PROCESSO ADMINISTRATIVO j L_N° 48-S/2020_Á'

ORIGEM: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021-S/2020 j

OBjETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS. ,

SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE

AUSÊNCIA DE COMPRA DO OBJETO ;

SOLICITADO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Itabuna, 10 de Março de 2020.

C.l n° 005/2020

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES

C, Prezado,

O Departamento Administrativo solicitou a abertura de processo para AQUISIÇÃO DE

PEÇAS DE REPOSIçÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS.

Para que possamos atender aos trâmites legais, solicito desse setor uma certificação

expressa com o fito de aferir se o objeto pretendido na presen,t.e_ solicitação não fora

adquirido em outra oQot"tunidade durante o exercício, ou não esteja licitado pelo município.

Atenciosamente,

€j

\
c-l

'Í.-- ,ÀZ( ^._(

Silvia Teles Barreto
Setor de Compras

Prefeitura MunicipaIAv. Princesa Isabel, 678, sqo Caetano - CEP: 456/)7-29/ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚDE
d p :
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048-S/2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021-S/2020 ,1

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
,

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS,

CERTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE

COMPRA DO OBJETO SOLICITADO



ESTADO DA BAHIA
O'O PREFEITURA MUPÔCIPAL DE ITABUNA - BAHIA.

' =:-·-- ::'".' l]. : 12

ltabuna,11de Março de 2020.

DO: COMISSÃO DE LICITAÇÕES.

PARA: SETOR DE COMPRAS DA SAÚDE

OBjETO: CERTIFICAÇÃO.

© Prezado Senhor,

Em resposta a Cl n°.005/2020, informo que não foi realizada por este Setor, até a presente

data, a contratação via dispensa de licitação ou outra modalidade de processo licitatório, o

objeto aquisição de peças de reposição para manutenção de roçadeiras.

Atenciosamente,

egELu l--
COMISSAO DE LICITAçÃO

· u Avenida Princesa Isabel, 678 São Caetano - ltabuna-Ba CEP, 45,13D7-DD1
CGC/CNPj: 14,147.490/0001-68
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ij PROCESSO ADMINISTRATIVO ]
N° 048-S/2020

'

l ORIGEM: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

,
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021-S/2020

OBjETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE l
l PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS.

~

COTAÇÕES
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COTAçÃODEPREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA N9 038/2020

j

SETOR DE COMPRAS - SECRETARIA DE SAÚDE

LABO 4uQA çü«*

""'W t!Cí-© RESPONDA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O EMAIL: comprasaudeitabuna@gma/l.com

_-J

N' REQUISIçÃO/SETOR REQUISITANTE: N2 2020 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE.

; í . ' , ,· " ' · . · ' ' l

!·0 ', ' ·-'Ciscrim1naçá) ' " ' '" UNIO ' QUANT MARCA VALOR ,TOTAL

r

PED ' . j UNITÁRIO
' - . ' l '

1. CABEÇOTE TRIMCUT 41-2 FS160/220 CONJ 12 STKIL %< OO QÁ' yco,e'o|

2. FlO DE CORTE 3,0MM X 23M AMARELO RA AZQ á'3qo. OO

, QUADRADO
UND 156 5v 'È' I /S. O O

VA'OR'O'A'R$ /2m 3.KIo, OO

ONSERVAçÃO:

DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALIDADE DA PROPOSTA:"" "" 30 n(n\S_ "

PRAZO DE ENTREGA: 3¢9 DtA,<.

(nome fantasia: l c j"A-fj 1l 2 SKi

NOME DO CONTATO: jO|L5O^" '

N' TELEFONE: ?.3 3Çl2 2.'5; .3

N" FAX: 1,3 ,KL,? Â 3á' 3 " ,
n° CELULAR: , ')3 SJ>R Q'jéG,,

ASSINATURA: FAVOR COLOCAR CARIMBO DO CNPJ_
)

e'



Responsável. Silvia Barreto
r

. l :
, . l t: Departamento: Setor de Compras Sec. de Saúde

Pesquisa realizada entre 16/03/2020 14:12:39 e 16/03/2020 14:16:48

RelauSno gttrãdo nc dia "16,'03/2020 14:50:77 (IP: 2DQ.15|,208.22'?)

ITEM

l) CABEÇOQ ETR|MCUT 41-2 FS160/220
_,·« _

Preço Compras

Governamentais Órgão Púbhco

PREÇOS QUANTIDADE

q - F

, - '. ' S: 12 conjuntos

UNITÁRIO TOTAL

74,57 RS

1 MlNiSTÉRIO DA DEFESA| Comando do Exército llndustria de Material Belico

" do BrasiUFE/Rj

0 Valor Unitário

. . Data PreçoIdentificação L icitação

N'pfegãQ272079 07/10/2079 RS 745.',.'
,UASG:1680(j8

R$

74,57

Mediana dos Preços Obtidos: RS 74,57 .

2) FIO DE CORTE 3,0MM X 23M AMARELO QUADRADO 4 156 Unidades 36,64 RS 5." 58c

Preço Compras , Data

Governamet"ttais Órgão Público ldenttficação . . PreçoLicítaçâQ

1 ministérkj DÁ DEFE.SA1 Comàndo do Exército| Coniando Militar do Pkinalto l N°Pregão:22019 29/10/2019 RS 36.o4

.. "' 6° Grupe de MisSeis e Foguetes ' ' ' 1jASG:16M79

valor Unitário R$

36,64
4 r

Mediana dos Preços Obtidos: RS 36,64":"

. Valor Global: RS 6,610.68

Or do item em relação ao total

0 1)CABEÇOTE T,,,

0 2)FlO DE CORTE.,. 0

6.0
Quantidade do preços por item

4,5

3,0

1.5

Q.Q

Detalhamento dos Itens

1 /3



Quantidade

12 Conjuntes
b

Descrição

CABEÇOTE TRIMCUT 41-2 FS160/220

Observação

%

l] ' :

b

l 7

Preço,(Compras Governamentais) l: Mediana das Propostas Finais ,

Órgão: MINISTÉRlO da DEFESA

Comando do Exército
Industria de Material Behco do Brasil/FE/Rj

objeto: Constituí objeto da presente ltcitaçào a futura aquisção de mateiid de uso
expediente/adrninistratiw; higiene/hmpeza predial: informática; transporte, e
áreas verde, durante os exercícios financeiro de 2019 e 2020 para Indústria de
Matenai Bélico FE, que deverão ser ofertados de acordo com as especificações,
quantitativos e condições do Termo de Referência Anexo A - parte integrante

deste Edital.

Descrição: PECA/COMPONENTE ALIMENTACAO COMBUSTIVEL - TRATOR-
cabeçote coryunto corte fio nylon 3mm p/raçadeira marca Stihl- modelo fs 220.

referência: SttN ou mdnoi qtiahoade,

CatMat: 131695 - PECA/COMPONENTE ALIMENTACAO COMBUSTIVEL - TRATOR .
PECA/COMPONENTE ALIMENTACAQ COMBUSTIVEL NOME

RS 74,57

Data: 07/10/2019 09:01

Modalidade: ,Pregão Eletronico

SRP: SIM

Identificação: N"Pregão:21201 9 l UASG"1680QG.

Lote/ltem: /20/

Ata:

Adjudicação: 14/10/2019 15 45

Homologação: 15/10/2019 10:33

Fonte: www.comprasgovernamem|s,ü,.v Ij;

Quantidade: 40

Unidade: Umdade

UF: RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Êi7.62à.401/0001-09 vipecas interc'omercial ltda r$ "'1')1'

* VENCEDOR *
r
Marca: argon
Fabricante: ARGON
Mo delo: modelc, argon
Descrição: Cabeçote conjunto corte fio nylon 3mm p/roçade.ra marca Stihl - mociào fs 220.MODELO: ARGON A(JTOMAT1CO,

.
Estado: Cidade: Endeteço: Telefone: Email:
GO Formosa AV JESULINO MALHEIROS, 72 (61) 3642·9200 interbre$il@int«bra$i|.com.br

01 424.128/0001-45 TNUTRI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA- ME RS 5CJ,9G

Marca: power max
Fabricante: POWER max
Modelo: umjadf
Descrição: Cabeçote conjunto corte fic riylün 3mm p/raçadeíra marca Stihl - modela fs 220. referêncta: Stihl ou melhor qualidade.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG 1.avras R DOUTOR ALVARO BOTELHO, 929 (38) 2101-7265 tnutn2@gmail.com

' 23 304.149/0001-60 FERMACHINE COMERCIO DE MAQUINAS È EQUIPAMENTOS EIRELI" ' R$ 74,57

Mmc® stihl ' . . , _ , , ·.
Fabricante: STIHL

. .Modelo: 4003-71ô-2104 , . "
Descrição: cabeçote ccnjunto Corte fio nylon 3tnm p/roçadeira marca Stihl - modeb fs 220, referêmia: Stihl ou nne!hor qualidade.

· ÉEndereço: " " ' ·

27.568.687/0001-12 ATUAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- ME RS 3qj"'j

Marca: STll ti
Fabricante: STtHL
Modelo: shh_
Descrição: cabeçote conjunto curte fio nylon 3mm p/íoçadeira marca Stihl - modelo fS 220. r["'k.'!ê|bc|a Stihl rj'.i mélhor qLja|klade

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

av DEPUTADO RENATO AZEREC'CL M6 WELLlNGTON/INGR1D (35) 3232-10('5 Mn]atuam)aqLmas(g)hotnlai|.c'7ll"

11.163A47/00014)6 TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA -EPP RS 160,0,)

Ylarca: power max
Fabricante: POWER max
Modelo: UNIDADE
Descrição: Cabeçote conjunto corte fio nylon 3mm p/roçadeira marca Stihl - modelo fs 220. referência: Stihl ou melhor qualidade.

K

Estado: Cidade: Endereço: . Telefone: Email:
MG ' · Lams RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA 33 {35) 3821-1017 dâny@nãwnet.com b'

--' —" — .t. a

F

!

l
í

2 l 3

\



Quant|da:e Descrição - ti ':.: 18 Observação

156 Unidades FlO DE CORTE 3.0MM X 23M AMAREI O QUADRADO

Preço (Compras Governamentais) l: Mediana das Propostas Finais R$ 36,64

Órgão: MIN1STÉRI'J DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Mihtar do Planalto

6° Grupo de Misseis e Foguetes

objeto: Aquislção de material de expediente e limpeza, conforme ccindições.

quantidades e exigenaas estabelecidas no Edital e seus anexos,.

Data: 29,' )0,'2019 13:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:220l9 l UASG:1604 79

Lote/ltem: /255

Descrição: PEÇA l COMPONENTE ROçADEIRA-Tnmcut 41-2 para roçadeira Stihl,

conjunto de corte fio de nylon.

Ata:

CatMat: 134970 - PEçA/ COMPONENTE ROçADEIRA , ROCADEIRA -

PECNCOMPONENTE NOME

Adjudicação: 28/ i 1/20 19 15:58

Homologação: 28/11.'2019 18 01

Fonte: www.comprasgo¥'ernan)en[ais.go'./.b|"

Quantidade: 200

Unidade: Ur)lda(le

UF: GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
" " ' " """ " "~"="' "" C : k- " " ' "

I

22 014.876/0001-20 FER- MAX FERRAMENTAS LTDA- EPP ' ' "-í- .¶" R$ 33,18
* VENCEDOR * ' 'l' " ' . :]" ': ' - : ' - '

' : L · .
d ..,

Marw Power Max ' " ·1> '" , ' i.
Fabricante: Power Max
Modelo: Pc)¥v·±r Màx
Descrição: lnmC.út 41-2 pai d rc:çadwra Shh', con,tuntu de corte fio de nylon

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: " EmaÜ:

SP São Paulo R SILVEIRA TAVARES, l 12 "(ii) 43Q1-7Ü9" ' cÔiitat)ilidadefonseca@t«ra.comjjr

05.460.773/0001 -74 MIGUEL DE ANTONI -DlSTR1BUIDORA- ME

Marca: RAISMAN
Fabricante: RAíSMAN
Modelo: 0073·1)1-€.8
Descrição: TnmC:ut 41-2 pam rcçadeiia Shhl, conjunto de c CCh: fir. c'e nylon

Estado: Cidade: Endereço:
RS Caxias do Sul RUA MARQUES DO HERVAL, 335

01.424.128/0001-45 TNUTRI TECNOLOG|A E SERVICQS LTDA -ME , "

Marca: POÍMER MAX
Fabricante: POWER max
Modelo: UNIDADE
Descrição: TnmC'ut 41-2 para roçadeira Stihl, conjunto de ccjrte fio de nylon

Estado: Cidade: Endereço:
MG Lavm R DOUTOR ALVARO BOTELHO, 929

j] 163.447/0001-06 TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA -EPP

Marca: POWER MAX
Fabricante: POWER MAX
Modelo: unidade
Descrição: Tf|mCut 41-2 para ujçacjeira Stihl, conjunto de corte fio de nylon.

Estado: Cidade: Endereço:
MG Lavras RUA CLAUUO MANOEL DA COSTA 33

R$ 3.j,l'j

Telefone:
(54) 3220.6452

Email:
vencjas@agrigaxjen com tf

RS 40,07

, Telefonep ' Email:
(38) 2101-7265 tnutri2@gmaiLcom

RS 1\j')CIU

Telefone:
(35) 3821-1017

Email:
dany@navinet.con |.br

3/3
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CGCICNPj: 08.218.991/0001-95 .-"f' ': :19

Itabuna, 16 de Março de 2020

JUSTIFICATIVADO PREÇOE RAZÃO PARA CONTRATAÇÃO

Destaca-se que a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE

C REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, deve-se ao fato de entre as
consultadas a empresa CASA DO JAPONÊS MAQUINAS E PESÇAS LTDA, inscrita no

CNPJ/MF sob o riQ 42.179.135/0001-06, é lotada no município de Itabuna, o que nos

possibilita atender a demanda em questão de pronto, apresentou o produto para
disponibilidade imediata e goza de reputação ilibada diante das consultas realizadas.

C

si,; UÍo

SETOR DE COMPRAS

2refeitura MuniciPalAv£rincesa /sabe/f78 - São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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l SECRETARIA, MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N" O8.218.991/OOO1-95

Itabuna, 16 de Mmçq de 2020.

CASA DO JAPONÊS CASA DO JAPONÊS
LOJAS BURITI VL LOJAS BURITI VL BANCO DE PREÇO VL BANCO DE PREÇOVLITEM DESCRIÇAO UNO QTD MAQUINAS E PECAS MAQUINAS E UNO TOTAL UNO TOTAL

VL UND PECAS VL TOTAL

1 CABEÇOTE TRIMCUT 41-2 FS160/220 CONJ 12 R$ 61,00 732,00 R$ 65,00 780,00 R$ 74,57 R$ 894,84

, FIO DE CORTE 3,0MM X 23M AMARELO UNO 156 R$ 13,90 2.168,40 R$ 15,00 2.340,00 RS 36,64 R$ 5.715,84
UADRADO

2.9ÕOÁO 3.120,00 R$ 6.610 68
,/

n— " I.t.j. ('.l, '

SÍlvia Teles Barreto

Setor Ce Comptas

,

P'

e "

to
CJ
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

! PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048-S/2020

l ORIGEM: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021-S/2020 j

OBjETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
' PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS.

-

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA

CONTRATAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N° 08.218.991/0001-95

t" : ?2

Itabuna, 17 de Março de 2020.

Do: Departamento Administrativo
Para: Gabinete do Secretário.
objeto: Solicitação de Autorização para Corltrat3ção.

Senhor Secretário,

e
Tendo em vista o teor inicial, após atender os tramites legais, venho solicitar de V.ExP
autorização para abertura de processo licitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS/

para atender demanda dos Departamentos que compõem a Secretaria Municipal de
Saúde, estando tal contratação estimada no menor valor de R$2.900,40 (DOIS MIL E

NOVECENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).lnformo que os preços obtidos
através de coleta de preços, respondida por empresas do ramo pertinente ao objeto.

'e Desde já agradecemos.

'51>^ ,^,t,P/

Geraldo Pédrasso/i
Departamento Administrativo

Ê

f

i

:refeitura Municipakv±méüa Amado, 05, Centro -CEP.- q5600-051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048-S/2020

l ORIGEM: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

l DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021-S/2020 ,1

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
l PEÇAS DE REPOSIçÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS. i'

-
j

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇAO
l

l



~ PRí.FEITURA DE "

i9q %íbo ta bu na. "CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA
'EB" "üY CNPJ N" 08.218.991/0001-95

1ÊJ @ O povo, nosso orgulho.

l' : ? l,

Itabuna, 18 de Março de 2020.

Do: Gabinete do Secretário.
Para: Setor de licitações.
objet.o: Autorização para Contratação.

Prezados Senhores.

€ Nos termos da legislação, autorizo a abertura de processo licitatório tendo

como objeto a contratação de empresa para aquisição de peças de

REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, para atender demanda dos

Departamentos que compõem a Secretaria Municipal de Saúde, estando tal

contratação estimada no menor valor de R$2.9OQ40 (DOIS MIL E NOVECENTOS

REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
Tendo como contratada a empresa CASA DO JAPONÊS MAQUINAS E PESCAS

LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 42.179.135/0001-06. Informo que os preços
apresentados foram obtidos através de coleta de preços, respondida por empresas
do ramo pertinente ao objeto.

C
Desde já agradecemos.

l"""".
.,,

l'

UILDSON HENRIQ SCIMENTO

Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura MunicipaL'm Princesa Isabel, 678, São Caetano - CEP,' 45607-291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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PREFEKTURADE

X€ Itabuna '
O povo nosso orgulhp

Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

' PROCESSO ADMINlSTRATlVO N° 048-S/2020 l

ORIGEM: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021-S/2020 ,i

OBjETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE
PEçAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



"" "' " MUNICÍPIO DE ITABUNA
í g'_à FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA

0,0 ,B^HIA t' : . 26
O 08.218.991/0001-95NOTA DE PRÉ EMPENHO N" 0000192/2020 - LIBERADA

A,0..
4m,, mr

l" Exerciao" 2020 Ficha 0000063
l Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Data 20,"03/2020 Data Rel'. 20i03/2020 Valor : 2.900,40

1(1 - XF('K1: 1ARIA DF SAl 'DE
i '.jt,.jack ()rçiu]l¢nuia : 1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAU1)E DE ITABUNA

Função . 10 - Saúde

ruMunçào : 3(11 - Atenção Básica
Prnçsama : U024 - SAÚDE PREVENTIVA

Projelo/^(lvida& : 2.37$ - AB - EstralCgia Suúde da Família- N,ASF

ljemçnto rksp¢sa : 33%30(j0000 - Mat«ia1 ci¢ ('tmsumo
Fontc· de Recurso : 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS

l
i :Núr¢cklÚ , CNPJ/CPF :

Bairro . Cidade :

Enckreço . UF:

Histórico : rEF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA.

?_ :mdó,Y'e'ior Ficha
5363,70 Valor Pré Empenho 2i2!!,40 Saldo Disponível 2.463,30

(dm4 tuil nowcentos réais e quarenta centavos )

— - -
t '\" K'y'"¥ào

h" P|"(¶ç¢sso '

'Mdahdade Dispensa

Ubjeio '

—- SUBELEMENTO
3 :'pçí Matenai de C(m%Lllll(' ()(1Í(4k 2 900,40

___-_
LANÇAMENTO!

Y" Déhitu Valor Crédito Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes

"T"7"1msm=mpRÊ-EMpÊNHos EM1TIDÕ$ 2 9U(j.4ü BZZiZÕZÕÔÔÒÕÕÕ. CREDITÕ PRE-EMPENHADO" ZBõò,4ô
CI _ 1 62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 900,40 62291010000000- PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 2.900 40

Local/Data/Assinaturas

ITABUNA, 20 de março de 2020

uwmu 1LaourkA
y

e co r nês oDirss'tm pknejamnto Econ6mko
" -'. "' "' ' " " " r',í1 /'7 Pme? ,3""n' '

l

g

l",' l f .,jh b u i, l't/hh, u l /c1nmtut /.ç/ /'uµ' l n/'/ 1:"K·l. 1'rmluç'ik".x di" &Hware 1.77M
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PREFEITURA DE

til x€ Itak.y.nµ
Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048-S/2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021-S/2020 ,1

OBjETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE
, PEçAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N" l 2 !)A SOCIEDADE CASA DO jAPONES

MAQUINAS E PECAS LTDA

CNPJ n" 'Q.l79.!35/OOOí -06

TERÉZA TAEKO ISOZAKJ nacionalidade BRASILEIRA, nascido cm 1$/081\952, CASADO em
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF n° 501.656.315-20, CARTEIRA DE
rDENTIDADE n" 2133733, óEgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA EUROM

UNIDA. 420, SÃO JUDAS TADEU, ITABU NA, BA, CEP 45605 102, BRASIL.

NEWTON HIROSHI JSOZAKL nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 05/01/1979, CASADO em
COMUNHÃO Pí\RC1AL DE BENS, EMPRESARIO, fPF n° 937.681.335-91. CARTEIRA DE

IDENTIDADE n" 087618 184\, órgão expedidor SSP - B A, re§Wente e ..domiciliado(a) no(a) RIJA
EUROPA UNIDA. 420, SÃO JUDAS Ti\DEU, ITABUNA, BA. CEP 45605j02, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CASA DO JAPONES MAQUINAS E PECAS LTDA.
registrada legalmente por contrato social dcvidamenie arquivado nesta Junta Comercial do Estado da
Bahia, sob NJRE n° 29201273769, cqtt1 sede Av Inácio Tosta Filho, 797, Centro Itabuna, Ba. CEP
45600201, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica/M F sob o n° 42 179.13 5/000 |-
06, e filial situada à Avenida Lindolfo Collor, 11° 103, Malhado, na cidade de Ilhéus-Bahia, CEP 45.65 !-
3 IQ, inscrita nc. CNPJ 42. 179. 13S/OO02-97 e registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob u
NIKE 29.901 .U98 579 cm 03/06i'20 l ,3, dchbcrani de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração
cumratúaL nos termos da Lci n° tO 4()(1." 2002, mediante as condições estabekcidas nas dâüsü6s

seguintes:

i

b

à

Ç

.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A socicdade passa a ter o seguinte objeto:
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS
Equipamentos, embarcações e aeronaves manutencao e reparacao de

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA COMERCIO VAREJISTA DF
MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL EXPLORACAO DE SISTEMAS DE 1RRIGACAO.
SERVIC'OS DE IRRICLACAO REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO
DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADA

!
K
W

E

t

Z
ík.

;r
' 4

C'NAE FISCAL

4614-llOO - representantes comerciais e :tgentcs do comércio de máquinas, equipamentos,
embarcações e aeronaves;
0161-0/99 - atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente;
3314-7/11 - manutenção c reparação de máquims e cquipàmentos para agricultura e pecuária;
4619-2/00 - reprcsentmlte'i comerciais e agentes cmnt'rciu de mercadorias em gera! não

e especializado;
4744-0/99 - comércio mrejisl:t de materiais dc' cUns(ruçiit) t'm geral.

0
QUADRO SOCIE1"ÁRIO

t.

C

CLÁUSULA SEGUNDA. MANUELA FERRE1RA LINS ISOZAKI admitida neste ato, nacionalidade
BRASILEIRA, nascida em l 1/09/1979, casada em COMUNHÃO PA RCJA L DE BENS, EMPRESARIA.
CPF n" 787.005.905-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 7$ R799 8, órgão expedidor SSP - Ba.
residente e domiciliado(a) no(a) RUA EUROPA UNIDA, 4'0, SAO I) TADEU, ITABUNA, BA,
CEP 45605102, BRASIL. , ,

\,

Reg' 8 19OOOO l O I 7') 3 7 .

'&" 1"á"'
Cerúhco o Regl$trç) sob c' n" 7902 129 E'n, :GiC9.' 2ü 19

ap pfç)l[)cojt) 195'"'4230 de '3,'09.'20tçj

Nome aã tmprésa CASA DO JAPQNES MAQUINAS E PECAS l. TOA MRE 29201273769
JUCEB Este documento pcxie ser vMhcmo em http:'/'eglrLjucebba&ov.buAUTENT1CACA

CMnceta 28717 194 W52132 ODQCUMENTOS/AUTENTGACAO.8SpÀ
Esta cópáa lw autentkada diguamrFenle e assinaáa em 16/U9tt2019
por Tlam Regila M G de Araújo - Secmácja-GeEal
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÀÔ CONTRATUAL N" 12 DA SOCIEDADE CASA DO JAPONES

MAQUINAS E PECAS LTDA , , f ' : : 2 9 çmnj43,
CNPJ n" 42N79A35/OOOLO6 " '

Retira-se da sociedade a sócia TEREZA TAEKO 1SOZAKJ, detentora de 31 .SOO (Trinta e Um Mil c
Quinhentos) quotas, no valor nominal de RS 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a RS 3 ]-500,00

(Trinta e Um Mil e Quinhentos Reais).

S

l
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

i .

CLÁUSULA TERCEIRA. A sócia TEREZ,1 1"AEKO ISOZAKI transfere sua quotas de capital somai.
que perfaz o valor tOtal de R$3 1.500,00 (Trinta e Um Mil e Quinhentos Reais), direta c irrestritamente a
sócia MANUELA FERREIRA LINS ISQZAKI, da seguinte forma: DOAÇÃO, dando plena, ge'al "

irrevogável quitação.
DO CAPITAL SOCJPLL

CLÁUSULA QUARTA. O capital anterior tocalmente integralizado permanece inalterado de RS
630.Ô00,00 (seiscentos e trinta mil reais). em moeda corrente nacional, representado por 630.00O
(seiscemos e trinta mil) quotas de capital, lio valor nominal de RS 1.,00 (um real) cada uma, e totalmente

subscrito e imcgralizado, ticando assim diStr ibuido:

NEWTON HIROSHI ISOZAK1, com 598.500 Cquinhentos e noventa e oito mil e quinhentos) quotas,
perfazcndo um lolal de RS 598.500,00 (quinhcntos e noventa e oito mil c quinhentos reais) integralizado.

MANUELA FERREIRA LINS ISQZAKI, com 3 1.500 (trinta e um mil c quinhentos) quotas, perfazendo
um 'total de RS 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) integralizado.

t

:'

u

Ft

%'
í

W

DA ADMINISTRAÇÀO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) SÓcio(a)
NEWTON HIROSHI ISOZAKI com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na
sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social.
sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome emplneSaria|, vedado, no entanto, fazê-lo em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja ¢m favor de qualquer dos cotistas ou
de terceiros, bem corno onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s)
sócio(s).

r

i'

K

DA DECLARAÇÃO DE [)ESIMPEDIMENTO

0

CLÁUSULA SEXTA. O(S) administrador(e9 declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de

exercer a administração da sociedade, por lei especial ou cm virtude dc condenação criminal, ou por Sc
encontrar sob os efèitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou
por crime (àlimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia
popular, contra o sistema finance'iro nàcional, contra normas de defesa da ccmcorrênciã, contra as relações
de consumo, té pública ou propriedade.

ABERTURA/ALTERAçÀOIBAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na RUA MONSENHOR
L9MBARDI, l l, CENTRO, GANDU-BA, CEP 45450000.

""""°°°°'°""' \"fjí )JÚ'"""

C«üttCo g Registro sob s n" 979CZ 729 t-m ;t;.·'y9!zo1 f.,l
AYp PlOtOCO|C 195774230 de 13/09/2019

Name da empresa CASA DO JAPONÊS MAQUINAS E PECAS (JOA NIRE 2920 :Zt3769
JUCEB Este aocumemo pode set vMficâdo em htttmregínduc«Lba-gov.br/AUTENTÊCACAODO

CNamma 287171941952132 CUMENTOS/AUTENT1CACAO,asp^
Esta cópia foi autenúcaçfa digualrnentg e assinatiâ em 16H9/2U19
pbt Tiana Regila M G de Araújo - Semtàrla-Gem
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N" 12 DA SOCIEDADE CASA DO JAPONES
MAQUINAS E PEC^S L.TDA

CNPJ N 42,\79.!35/OOOi-O6 ."" L'. ; . 3 Q

Em face das alterações acima, c'onsôHda-sc' o COnfrato social, nos ternlos cIa Lei n" IOA06/2002.
mediante aS condições e dáusulas seguintes:

MANUELA F'ERREIR A LINS lSOZAKl, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em l i/O9ii 979, CãSáda·
em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF n" 787.005.905-68, CARTEIRA DI
IDENTIDADE n° 75 1279978, cjrgào expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA
EUROPA UNIDA, 420, SAC) JUDAS TADEU. ITABUNA, BA, CEP 45605102, BRASIL.
e NEWTON HIROSHI ISOZAKI nacionalidade BRAS1LEI'RA, nascido em ÒS/Olll979, CASNJO em
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF n" 937.681.335-9!, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n" 0876i8184 l, Órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) nci(a) RUA
EUROPA UNIDA, 420, SÃO JUDAS TADEU, ITABUNA, BA, CEP 45605 102, BRASIL, únicos sócios
da empresa CASA DO JAPONÊS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA, sediada nesta cidade de ltabuna-Ba,
a Av. Inácio Tosta Filho, n". 797, Centro, CEP 45.600-20! inscrita no CNPJ 42J79.135/OOOJ -06 e
registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 29.20 1.273.769 em 30. 10.1992, e filial
situadn à Avenida Lindolfo Collor, n° 103, Malhado, na cidade de llhCus-Bahia, CEP 45.65 1-3 l O, inscrita
no CNPJ 42.179.l3$/0002-97 e registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE
29.901 .098.579 em 03106/201 3, Resolvem assim consolidar o contrato social conforme relacionado
abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira nesta praça com a Qenominação social de CASA DO
japonês m Aquinas e peças LTDA. tem sua sede à Av Inácio Tosta Filho, n" 797, Centro, CEP
45.600-20 I nesta cidade de hâbuna-Ba, c filial situada à Avenida Lindolfo Collor, n" 103, Malhado, na
cidade dc llhCus-Bahia, CEP 45,65 1-3 !U

CLÁUSULA SEGUN DA. A sociedade tem o seguinte objeto.
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO -a-àÇOMERCIO' DE' .MAQUINAS
EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES MANÜTENCAO E REPARACAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA COMERCIO VAREjISTA DE
materims de construcao em geral exploracao"pe sistemas de irrigacao.
SERVICOS DE 1RR.IGPíCAO REPRESENTANTES COMERCIÁjS E AGENTES DO COMERCIO
DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADA.

4614-1/00 - representantes comerciais e agcmes do comércio de mquinas, equipamentos,
embarcações e aeronaves;
0161-0/99 - atividades de Apoio à agricultura não especificadas anu!!riormente;
3314-7/1 l - manutenção e reparação de máquinas equipamentoSba rã agricultura e pecuária;
4619-2/00 - representantes comerciais e :ígentc"s du c(m)erció de m'erçqd(jriAs em geral não
especializa do:
4744-0199 - comércio varejista de materiais dt· construção cm gerai.

C LÁUSU LA TERCEIRAí O Capml Social e de RS 'Üü ÜC)U,()Q (seiscentos e trinta mil reais), divididos
em 630.000 (seiscentas e trinta mil) quotas de RS 1,00 (hum real) %da uma, integralizados em moeda
corrente do PaiS, com as seguintes distribuições.

NEWTON HjROSHi 1SOZAKI, com 59&500 (quinhentos e noventa e oito mil e quinhentos) 'quotas,
perfàzendo um total de RS 598.500,00 (quinhentos e noventa ç oito e uinhentos reais) integmjizado.

.K.
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N° 12 DA SOCIEDADE CASA DO JAPONES

MAQUINAS E PECAS LTDA l¥¥C€4&
CNPj n" 42.179.135/OOOl -06

,, l' ': . 3 L
MANIJELA FERREIRA LINS 1SOZAKI, com 3 1.500 (trinta e um mil e quinhentos) quotas, perfazendo
um total de RS 3 l.SOO.OO (trinta e um mil c quinhentos reais) integralizado.

CLÁUSUL^ QUARTA. O prazo dc duraçãu da '3c)cicíj[lcle será por 1L'n]l'o mdeçerm1nado, ou seja, ate

quando convier aos sócios,

CLÁUSULA QUINTA. A rcsponsabilídade de cada sócio C restrita ao valor de suas quotas, inãs tocjoí

respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CCl2002)

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade caberà"9 g'mNEwToNjHIRosHI ISOZAKI.
com os' poderes e atribuições de administrador auroriZado o u$q do"n« e empresüial, vedado, no entanto.
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçõe$ seja em lavor de qualquer dos quotistas ou
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SET[M^. Q sócio NEWTON HIROSHI ISOZAKIiterá direito a uma retirada mensal a
titulo de pró-labore, a ser determinada em comum acordo, sempm a deudo OS limites estabelecidos pela
Legislação do Imposto de Renda,

CLÁUSULA OITAVA. Ao término da cada exercício social, em 3 l de dezcrnbro, o adminàtimdor
prestará comas justificadas de sua administtação, pruccdcMo à claboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de rèsültado econômico, cabendo aOS sócios, na proporção de suas quotas, Os
lucros ou perdas apurado$. (ml, 1.065, CC'/2(K)2)

Parágrafo único: Nus quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre
as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2° e art. 1.078.
CC/2002)

CLÁUSULA NONA. As quotas são indivisíveis e não poderão see cedidas ou transfèridas a tèrcèiros
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade dc condições e preço direiio
de preferência para a sua aquisição sc postas à venda, formalizando, sc realizada a cessão delas. a
alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, C'C/2002)

Parágrafo l' - Quando a aquisição for efetuada pelo sócio remanésççnte, este terá prazo de l (um) més
para efetuar o pagamento das quotas, com juros de 2% (dois por aim) ao mês, e a começão monetária dc
acordci com a variação do IGP-M ou o índice financeiro mais adeqúuçlò vigente na época.
Parágrafo 2" - O sócio que desejar deixar a Sociedade deverá COMunicar por escrito, ao outro com
antecedência de 60 (sessenta) dias, e suas parcelas de Capita! lhe S¶io pagas na forma do parágrafo l"',
s¢ndp suas quotas cedidas ao sócio remanescente. . g
CLÁUSULA DECIMA, Falecendo ou inm'ditado qualquér $óei0,'a'&çiedade continuará"suas atividades
c(jit1 os herdeiros, sucessores c o incapaz Não sendo possível ou iQcxistindo interesse destes ou do(s)
sócio(s) remanescenie(s), o valor de seus haveres será apumc$çv liquidado com base na situação
patrimonial da sociedade. à data da resolução, veri licada cm balançÔ'Wpecialmente levantado.

Parágra fo ú nico - O mesmo procedimento será adotado em outros ¢aso m que a sociedade sc rèsOlva
em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N" 12 DA SOCIEDADE CASA DO JAPONES
MAQUINAS E PECAS LTDA

CNPJ n'42.179.13SlOOOl-06

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. O Administrador dcclara, sob as pcnas da lei. de que não esca
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por Se encontrar(em) sob os efeitos deja, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contia as relações de consumo, lê pública, ou a propriedade (art. 1.0 ll, § 1°, CC/2002)

CLÁUSUL^ DECIMA SEGUNDA. O fôro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrieaçôes
resultantes do contrato social permanece ITABUNA.

i

E, por estarem ass' justos e contratados, assinam este instrumento.

1TABLJNA-BA ^Lg &, '""bro de 2019.
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14/02/2020
CowiprovaMe de Inscrição e de Situação Cadastral

0.- P li','; '. 3'7 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

C

Ç

Confira os dados de Identificação da Pessoa jurídica e, se houver qualquer divergência, provide

atualização cadastral.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
7

F

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

nume"R6"de NSCRiçÂO COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO '^'^ "' ^""n'"
42.179.135/0001-06 03/11/1992
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESAFUAJ_

CASA DO JAPQNES MAQUINAS E PECAS LTDA

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

DEMAIS

C DIGO E DESCRIÇ O DAATMDADE ECON MICA PRINCIPAL

46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máqúinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

Cç)1)IGO E DESCRIÇ O DAS AIIV1DADES ECON' MICAS SECUND RIAS

01.61-0-99 - Atividades de apdo à agricultura não especifkadàs antériormente
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

C DIGO E 1)ESCRIÇ O DA NATUREZA JUR DICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

AV INACIO TOSTA FILHO 797 *"***"*"

CEP BAtRRO/[jISTFUTO MUNIC PIO UF

45.600-200 CENTRO ITABUNA BA

Endereço ELETR NICO TELEFONE

amçontabi|idade2010@hotmail.çom

ENTE FEDERATIVO RESPONS VEL (EFR)

SITUAçAO Cadastral DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA 24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇ O CADASTRAL

SWUAÇ O ESPECIAL DATA DA SITUAçÃO E SPECIAL
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: CASA DO JAPONES MAQUINAS E PECAS LTDA
CNPj: 42.179.135/0001-06

Ç

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre.ver quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identihcado 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 (DALI) 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 inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente Com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:39:54 do dia 03/12/2019 "hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2020.
Código de controle da certidão: 7735.01D3.9EE3.081F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta :::!:k':,'e'2;"0'

servicosA"eceitafazer]da.gov.br/Servicos/cenjdao/CNDCQnjunta|nter/EmiteCertjdao|nternet.asp?ni"42179135000106&passagens=1&tipo=1
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Emissão: 27/04/2020 10:03

Certidão Especial de Débitos Tributários

(Positiva com efeito de Negativa)

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

Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20201196299

RAZÃO SOCIAL

CASA DO JAPONES MAQUINAS E PECAS LTDA

NSCRIçAO ESTADUAL CNPJ

O 035.833.990
42.179.135/0001-06

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima

identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à

presente certidão positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

206856.001 1/19-9 - Inicial/PARCELAMENTO 206961.3051/1 6-3 - Inicial/PARA JULGAMENTO

207 185.0005/17-5 - la Inst/AG.DISTRIBUIçAO 300449.0900/13-4 - 2a Tnst/PARCELAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, 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 outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 27/04/2020, 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

C
Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITQS

k, ©

Número da Certidão Código Geral
0004499 0051295

. Nome/Razão SocialCódigo CASA DO JAPONES MAQUINAS E PECAS LTDA

C.N.P.J
42179135000106 Insc. Est. C.P.F R.G

Endereço
AV INACIO TOSTA FILHO, N°: 797 -

CENTRO ITABUNA BA

Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal n° 2.173 de
1/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA DÉBITO
ertencentes 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 28/04/2020

Validade 90 dias

E
Chave de Validação: 20200004499

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

C

€

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 42.179.135/0001-06
Razão SociaI:cAsA DO JAPONÊS MÁQUINAS E PEÇAS LIDA

Endereço: av inácio tosta filho 797 terreo l centro l itabuna l ba l 45600-
000

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 e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301535440743762

Informação obtida em 28/04/2020 12:15:45

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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CERTIDÃO
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TRABALHISTAS

O

Nome: CASA DO JAPONES MAQUINAS E PECAS LTDA -
(MATRIZ E FILIAIS) CNPj: 42.179.135/0001-06

Certidão n°: 1229755/2020

Expedição: 14/01/2020, às 09:51:12

Validade: 11/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que CASA DO JAPONES MAQUINAS E PECAS LTDA

(MATRIZ e FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

42.179.135/0001-06, 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 Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Di r. · I, ,' " r .? (j' já- -" t ·,:·C:" ; flt :."" , "! ".í . :'r



,8,04,,020 004252276
db PODERjUDICIÁRIO

. l : . 43TRIBUNAL DE jUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃOESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU

C

CERTIDÃO N°: 004252276 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de justiça
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 28/04/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

CASA DO JAPONES MAQUINAS E PEAS LTDA, portador do CNPj: 42.179.135/0001-06, estabelecida na
AV INACIO TOSTA FILHO, N 797, CENTRO, Itabuna - BA. """"""*"**"""""""**"***"""""""****""""******"*""*"""***""

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado elou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida 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, terça-feira, 28 de abril de 2020.

C

004252276

""'"° '°' ||||l|||i|i|||||||l||iI|!|i)i||||||||li)||l||||l||i
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CNPj: 42.179.135/0001-06

Razão Social: CASA DO JAPONES MAQUINAS E PECAS LTDA

Nome Fantasia: CASA DO JAPONES
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMÍTADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL

Unidade de Fiscalização: INFAZ ITABUNA

Inscrição Estadual: 035,833.990 NO
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Endereço

Logradouro: AVENIDA INACIO TOSTA FILHO

Número: 797

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: ITABUNA

Telefone: (073) 36133931

Referência:

Complemento:

CEP: 45600-200

UF: BA
E-mail: newton@casadojapones.com.br

Localização: ZONA URBANA
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Situação do DTE: CREDENCIADO Data do Credenciamento: 08/1Cl/2015

Situação da Conta: ATIVA ' Data da Criação da Conta: 08/1Q/2015

l

' K '

' l
r '
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a T

Atividacje EconÔmica Principal:

4614100 - Representantes comerciais e agentes do coméráo de máquinas, equipamerMs, embarcações e

aeronaves
Atividacfe Econômica Secundária

161099 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

3314711 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária

4619200 - Representantes comerciais e agentes dü cümércio de mercadorias em geral não especializada
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Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATlVO N° 048-S/2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DISPENSA DE LICITACÃO N° 021-S/2020 ,1

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE i

l
PEÇAS DE REPOSIçÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS.

-

MINUTAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CGC/CNPj: 08.218.991/0001-95 ' , ú3

MINUTA TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 021-S/2020

Nome (Jo Conttatado:

Casa DO JAPONÊS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
NPjl CPF lnsc. Est. n°

42.179.135/0001.06
Mereço (Rua, Av., Praça, etc.)

V INACIO TOSTA FILHO, N° 797
BAIRRO MUNICÍPIO UF:

ENTRO ITABUNA BA
CONTA BANCÁRIA

Banco: gência: onta Corrente:

o'/·R "Co"ntrataça0 de empresa para aquisição de peças de reposiçao para manutenção de

ROÇADEIRAS.
alor: RS 2.900,40 (Dois mil novecentos reais e quarenta centavos).

racterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justiNativa do preço:

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna efetivará contrato com a empresa CASA DO JAPONÊS MAQUINAS E PEÇAS
LTDA, considerando que a contratação para atender o Departamento Administrativo, se faz necessária para suprir as necessidade

e uso das roçadeiras ao qual encontra-se necessitando de manutenção.
Temos em tela a possibilidade de contratação direta, com a hipótese de Dispensa de licitação, prevista no Artigo 24, caput e irieis
lV, da lei 8,666/93, prescreve que será dispensável a licitação "nos casos de emergência ou de calamidade pública, quand
aractehzada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
erviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situaçã
mergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento
itenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos

respectivos contratos".
bãÀçÂo OrçamenÜria .

_ '
r

Unidade Gestora " l Fonte l Projeto/Atividade ' 'l Elemento de Despesa , Valor RS
1019 l 14 l 2375 l 339030 l 2.900,40

BASE LEGAL
ARTIGO 24, INCISO lV, DA LE1 N°8.666 DE 21/06/93. l

Cnidade Solicitante' Oiretorí /i l"

,, lDepartamento Administrativo da Saúde Sr. Geraldo É'edrassoli

Departamento Administrativo da Saúde
COMISSÃO DE LICITAÇÃO - JUSTIFICATIVA/ DATA/ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS

Na forma da justificativa apresentada pelo Departamento Administrativo, no presente termo de dispensa de licitação, a contrataçã
ncontra em amparo no Artigo 24, Inciso lV, da Lei 8.666/93, que fundamenta e autoriza, com Dispensa de Licitação.

Comissão de LICITAÇÃO - justificativa

comissão de licitação informa ainda que o contratado encontra-se em dias com sua regularidade liscai e jurídica, a refehd
ispensa possui parecer jurídico favorável emitido pela Assessoha Jurídica, sendo assim não óbice quanto à referida contratação.

Despacho Final do Ordenador da Despesa - Homo|og*ão
Data

De ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. XXÁX/2020

Uildson Henrique Nascimento
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



3ô:Itá§.y:gµ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.991/0001-95
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ITABUNA

MINUTA DISPENSA DE LICITAçÃO N°. 021-S/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048-S/2020

MINUTA CONTRATO DE FORNECIMENTO N°. XXX-S/2020

CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
PEÇAS DE REPOSIçÃO PARA MANUTENÇÃO DE
ROÇADEIRAS ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E CASA DO JAPONÊS MÁQUINAS
E PEÇAS LTDA.

peÍo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO

€, MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n°
08.218.991/0001-95, Inscrição Estadual n.° 71371383, com sede na Avenida Amélia Amado, n.° 05,
Centro, nesta cidade de Itabuna, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado
pelo Secretário Municipal de Saúde, o senhor UILDSON HENRIQUE NASCIMENTO, brasileiro,
contabilista, portador de RG 03844678 - 22 SSP/BA e CPF 456.097.805-00, residente e
domiciliado Rua David Maia n° 419, Pontal, Ilhéus - BA, Bahia, e de outro lado à empresa CASA
DO JAPONÊS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA, sediada na Avenida Inácio Tosta Filho, n° 797,

Centro, ltabuna-BA, cadastrada no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n° 42.179.135/0001-06,
adiante denominada CONTRATADA, neste ato representado por NEWTON HIROSHI ISOZAKI,
brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de
identidade RG 0876181841 expedida pela SSP/BA e do CPF n° 937.681.335-91,residente e
domiciliado na cidade de Itabuna - BA, na Rua EurC"pa Unida, n° 420, São Judas Tadeus, Itabuna-
BA, CEP 45605-102, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, adiante
denominado CONTRATADO, onde a CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas legais, com
base no Art. 24, /1, da Lei Federal n° 8.666/93 e demais alterações, para casos de DISPENSA DE
LICITAÇÃO, de acordo com processo administrativo n° 048-S/2020 resolvem e acordam na

€, celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL conforme Art. 55, mediante as cláusulas e

condições seguintes:

I-CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE R(9ÇADE|RAS, em conformidade com a

coleta de preços apresentada da qual decorre este termo contratual.

- Valor
Valor )

Item Especificação UND QTD Marca Unitário total
l

RS RS '
, 1) CABEÇOTE TRIMCUT 41-2 FS160/220 CONJ 12 l STIHL 61,00 732,00

, 21| FlO DE CORTE 3,0 MM X 23M AMARELO l RS ||' R$ ,'
, QUADRADO UND 156 STIHL · i 13,90 ,2 126,70,im . .J .., l , ,1l VALOR TOTAL ...................................................................... R$ 2.900,40 (Dois mil novecentos '

l reais e quarenta centavos).

—.-
Prefeitura Municipal SEC,'?ETAR/A MUN/C/PA'ÊÈ SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.991/0001-95

i ' : '{ 8
ll - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:

Dotação Orçamentár!a
Unidade i · · ' ' ' ' E|em'eníÔ"ãe Va|Õr'R"S'""" '
Gestora Fonte Pro eto/Atlv|dade Despesa
1019" 1'í "" ). "2375"

_ """ 339030000.0.0 " i" " U)0,40 '
Ill - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1° - O Valor Global do presente contrato é de R$ 2.900,40 (Dois mil novecentos reais e

quarenta centavos), assim distribuídos.

§ 2° - Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e
© despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros

quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.

§ 3° - O pagamento será efetuado mensalmente através de Ordem Bancária nominal ao contratado

ou crédito em conta corrente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura/Eletrônica e devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado. Deverão

apresentar ju ntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas.

§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento
será imediatamente devolvido para substituição elou emissão de Nota de Correção, ficando
estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou
atualização do valor contratual.

lV - CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA

C A vigência do presente contrato será até 31 de Dezembro de 2020, ou com a entrega total do

objeto.

r BN' C"
V - CLAUSULA QUINTA - DA FORMA DE ENTREGA"DO OBJETO E PRAZO

A forma de aquisição do produto será IMEDIATA, obedecendo à solicitação do setor responsável
pela emissão da Ordem de Fornecimento, bem como o Termo de Referência, com prazo para

entrega de 48 (quarenta e oito) horas após solicitação.

VI - CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

O objeto contratado terá sua execução atestada para efeitos de verificação da conformidade dos
'erviços com a especificação fornecida pela CONTRATANTE no decorrer da vigência contratual.

§ 1° - O atesto definitivo do objeto aquh, conÍütado só se dará depois de adotados, pela
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos ii® Lei Federal 8.666/93.

"t ,N,

§ 2° - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de serviços em
desacordo com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.99110001-95 .,,, l', : : U)

VIl - CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no termo de referência, que aqui se
consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

1 A atender O(S) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento;
2. Entregar o produto com a marca com que apresentou na proposta;
3. A fornecer produtos de qualidade;
4. O produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado na

Proposta;
5. Em caso de devolução do produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as
despesas serão atribuídas ao fornecedor;
6. A empresa fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as
características apresentadas pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente

C e a não substituição pelo produto adequado será considerado como recusa da entrega;
7. A manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do
contrato;
8. A responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do
Contrato;
9. A cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e termo de referência;
10. A manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação.

11. Fornecer juntamente com a entrega dos bens toda a sua documentação fiscal e técnica e
seu respectivo termo de garantia de fábrica;
12. Deverá apresentar certificado de garantia de fábrica e assistência técnica pelo prazo minimo
de 12(doze) meses, a contar da data da entrega do(s) respectivo(s) equipamento(s)-
13. A Garantia ou Assistência Técnica gratuita dos equipamentos deverá abranger peças e

componentes contra defeitos de fabricação ou funcionamento,
14. Na hipótese de defeitos detectados no prazo de 07 (sete) dias após a entrega, os
equipamentos deverão ser substituídos por outros, com características idênticas e em pleno
funcionamento, excluindo-se os casos de imperícia elou mau uso dos equipamentos por parte do

C contratante.

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

m
O CONTRATANTE, além das obrigações consider"àdas contidas no instrumento convocatório por

determinação legal, obriga-se a:
1, Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no

máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
2. Realizar o pagamento pela execução do contrato;
3. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa

oficial no prazo legal.

lX - CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

§1° Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas à CONTRATADA garantida
prévia defesa, além da rescisão do contrato, as sanções previstas no art. 87 dá Lei n° 8.666/93.

,+
§2° Sem prejuízo das perdas, danos e das multas cabíveis pela lei civil, as penalidades são as
previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e em especial as seguintes sanções:

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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a Advertência;
o Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a

União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o

Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05 (cinco) anos:
c. Descredenciamento no Cadastro Unificado de Fornecedores do Município de Itabuna pelo

mesmo prazo previsto na alínea anterior;
d. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em

assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação:
e. Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da

parte do objeto não entregue;
f Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada

dia subsequente ao trigésimo.

§3° A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no

contrato.

§4° As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a Contratada da responsabilidade de pe@as e danos decorrentes das infrações cometidas

X - CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais,
e as previstas na Lei n°. 8.666/93.

§ 1°. A Contratante poderá rescindir administrativa,mente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos l a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2°. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos || a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n°.
8.666/93, não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.

C XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -COBRANçA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1°. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.

§ 2°. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital.

§ 3°. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no
todo ou em parte.

Prefeitura Municipal secretaria municipal pe saúde
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§ 4°. Na interpretação das disposições deste Cchtrato e integração das omissões, desde que
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da

teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado.

§ 5°. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na

execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior,

sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando

comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem

expressa e escrita da CONTRATANTE.

§ 6°. Após o 10° (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE,

poderá optar por uma das seguintes alternZivas: ""

a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a

CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período
total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.

§ 7°. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus
ADITAMENTOS, no Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.

§ 8°. A legislação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com

base nas disposições constantes da Lei n° 8666/93, nos princípios de direito público e,

subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DA

CONTRATAÇÃO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII).

A legislação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com base
nas disposições constantes das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e legislação posteriores, nos
princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir
eventuais lacunas.

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO

Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim
como a sua designação adequada, a diretoria solicitante recomenda ao Sr. jadson Dórea -
Função: Coordenador do Almoxarifado da Saúde, como Gestor do contrato a ser gerado.

§ 1° O Gestor de contrato deverá:
a) Solicitar ao Depto de Licitações e Compras a cópia do referido contrato;
b) Identificar no presente contrato, quais itens dizem respeito à sua solicitação;
C) Dar baixa em sua via de contrato a cada requisição emitida ao setor Administrativo, mantendo o
saldo atualizado.
d) Observar se os itens recebidos conferem com o solicitado e constante do contrato.

XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA VINCULAçÃO

O presente contrato é vinculado ao termoae dispensa constante no processo administrativo e a
ficha de programação orçamentária da contratada.

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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xiv -CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

m
3b

As partes elegem o Foro da cidade de Itabuna, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
'nais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Itabuna, XX de XXXXX de 2020.

:7

C L ·

Município de Itabuna - Contratante
UILDSON HENRIQUE NASCIMENTO

Secretário Municipal de Saúde

CASA DO JAPONES MAQUINAS E PEÇAS LTDA
NEWTON HIROSHI ISOZAKI

Contratada

"P
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Da: Comissão de licitação.
Para: Procuradoria Jurídica.

Prezado senhor,

Estamos remetendo a esta procuradoria Processo Administrativo n° 048-S/2020,

C 'elativo à Dispensa de Licitação n° 021-S/2020, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUNTENÇÃO DE

ROÇADEIRAS, em atendimento à manifestação do Departamento Administrativo, estando

tal contratação orçada no valor de R$ 2.900,40 (Dois mil novecentos reais e quarenta

centavos), para emissão de parecer jurídico acerca da contratação através de Dispensa de

Licitação.

Na certeza de que obteremos êxito em nossa solicitação, externamos nossas

considerações e apreço.

Itabuna, 08 de Abril de 2020.

C

M R ILVA DOS SANTOS
MEMBR DA COMISSÃO DE LICITAçÃO

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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ORIGEM: SECRETARIA DE SAUDE - COMISSÃO DE LICITAçÃO

REF: DISPENSA DE LICITAçÃO n° 021-Sl2020

PARECER

Compras - Dispensa de licitação - art. 24, inciso II da
lei n° 8.666/93 - Possibilidade jurídica.

O

Trata-se de solicitação encaminhada a esta consultoria acerca da possibilidade jurídica de

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEçAS DE

REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, sem que seja antecedido

de procedimento licitatório, informando que há o interesse da Administração em contratar

determinado serviço, em virtude da necessidade a ser satisfeita.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

De início, convém destacar que compete à Procuradoria 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 examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa elou

financeira.

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

natureza opinativa e, portanto, não são vinculantes para o gestor público, o qual

pode, de forma justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada

da consultoria jurídica. Ou seja, o presente opinativo, como simples orientação jurídica,

tem natureza obrigatÓria, porém, não vinculante e visa auxiliar a Administração Pública

na tomada das decisões que atendam primordialmente o interesse público.

Prefeitura Municipal de Itabuna Av. Princesa Isabel, 678 - Centro Adm/nistYat/vo Municipal - São Caetano 1 :
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DO MÉRITO

O

Preliminarmente, vale salientar que a licitação é um procedimento obrigatório a ser

adotado pela Administração Pública direta e indireta quando pretenda contratar bens e

serviços, por força do disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal. A Lei n.

8.666/93 que regulamentou o dispositivo invocado dispõe sobre as hipóteses de dispensa,

inexigibilidade, modalidades e procedimentos licitatórios.

No caso sub examine o art. 24 da Lei 8.666/93, dispõe sobre as hipóteses de incidência de

Dispensa de Licitação, in verbis:

"Art. 24 - É dispensável a licitação:

Inciso II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento)

do limite previsto da alínea "a", inciso Il, do artigo anterior, e para

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas

de um mesmo serviço, compra ou alienações de maior vulto que possa ser

realizado de uma SÓ vez."

A análise do dispositivo deixa evidente que a Lei de Licitações facultou ao administrador

público a possibilidade de não realizar o processo licitatório para os casos expressamente

previstos em Lei. A faculdade conferida ao administrador pelo inciso II do art. 24,

conforme visto, baseia-se na pequena monta da contratação, motivo pelo qual bastará que

seja feito processo administrativo de Dispensa de Licitação, com solicitação da compra

ou serviço, pesquisa de preços, verificação da dotação orçamentária e consulta à

assessoria jurídica durante o procedimento para que possa ser efetuada a contratação

direta.

Nota-se que o dispositivo atende ao princípio da eficiência, proporcionando celeridade

aos processos de compras e serviços, cujos valores não ultrapassarem o limite

estabelecido pela própria norma para a realização de dispensa de licitação em razão do

valor.

A interpretação do quanto estabelecido no Art. 24, II, da Lei n. 8.666/93. por força do

Decreto n° 9.412/2018, nos permite concluir que é dispensável a licitação para outros

serviços, que não sejam de engenharia, de valor estimado em até RS 17.600,00 (dezessete l'
Prefeitura Municipal de Itabuna Av. Princesa Isabel, 678 — Centro Administrativo Municjpal - São Caetano
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mil e seiscentos reais). Assim, no que se refere a contratação em comento podemos

considerar que enquadra-se no caso de dispensa de licitação prevista no dispositivo acima

mencionado, permitindo, portanto, a contratação direta sem licitação, estando este ato

discricionário submetido à exigência de motivação satisfatÓria.

Destaca-se, contudo, que a contratação direta não exclui os pressupostos da licitação,

sendo obrigatório que a administração justifique não apenas os motivos da ausência de

licitação, mas indique os fundamentos da escolha de um determinado contratante para

contratação direta em condições compatíveis com as praticadas no mercado.

Para que a compatibilidade com os preços de mercado seja comprovada a orientação é no

sentido de que sejam obtidos ao menos 3 (três) orçamentos de fornecedores distintos.

Esse é o entendimento dos órgãos de controle interno e externo, pois não há previsão

legal nesse sentido. Essa construção normativa tem a finalidade de demonstrar

documentalmente que a vantajosidade está presente na contratação direta a ser realizada.

Nesse sentido é o acórdão n° 1547/2007 do TCU:

C

"ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: (...) 9.1.2.
proceda, quando da realização de licitação, à consulta de preços correntes no
mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do
sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto art. 43, inc. IV,
da Lei 8.666/93, consubstanciando a pesquisa no mercado em, pelo menos,
três orçamentos de fornecedores distintos, os quais devem ser anexados ao
procedimento licitatório;"

Portanto, a verificação pelo administrador público, de que o valor estimado para a

contratação, constante no processo licitatório ou de contratação direta, observa os preços

praticados pelo mercado para a execução dos serviços ou obras, ou o fornecimento de

bens, constitui-se em garantia da legalidade e regularidade da despesa, evitando-se a

contratação com base em preços elevados ou superfaturados, em reprovável desperdício

de recursos públicos.
l,

i

A
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CONCLUSÃO

O

qj

Ressalta-se que essa Procuradoria atenta-se aos aspectos jurídicos do processo licitatório,

cabendo à administração a responsabilidade pela definição do objeto, a justificação de

sua necessidade e o quantitativo a ser licitado, de acordo com a sua necessidade. Cabe

.destacar, 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 inerente ao caso concreto, nos termos

do art. 24, caput e inciso II, da Lei 8.666/93, desde que cumpridas as providências de

praxe e atendidos os seguintes apontamentos:

l) Seja verificada a regularidade da documentação do contratado quando da efetiva

celebração do contrato.

2) Seja verificada a inexistência de licitação ou anteriores contratações com objeto

similar, o que impossibilitaria a presente dispensa por configurar fragmentação

elou fuga ao procedimento licitatório, nos termos do art.8°da Lei n°8666/93.

3) Em cumprimento ao Princípio da publicidade, seja publicado na imprensa oficial

do Município aviso contendo o resumo da dispensa, como forma de garantia de

eficácia do ato administrativo.

4) Seja o processo em tela submetido à análise da Controladoria Geral do Município

- CGM a quem cabe examinar as fases de execução da despesa, inclusive

verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da

publicidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade.

É o parecer. S.M.J.

ltabuna-BA, 08 de abril de 2020.

AntOn au
Subpr rador Administrativo

Prefeitura Municipal de Itabuna Av, Princesa Isabel, 678 - Centro Administrativo Municipal — São Caetano
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 021-S/2020

Nome do Contratado:

ASA DO JAPONÊS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
CNPJl CPF lnsc. Est. n° "" i

42.179.135/0001.06 ,'
Endereço (Rua, Av., Praça, etc.) '

V. INACIO TOSTA FILHO, N° 797
BAIRRCL MUNICÍPK) UF:

CENTRO ITABUNA BA
CONTA BANCÁRIA l

Banco: Fgência: Conta Corrente: l

°"e'o' CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE PEÇAS DE REPOSIçAO PARA MANUTENÇÃO DE|

ROÇADEIRAS.
alor: RS 2.900,40 (Dois mil novecentos reais e quarenta centavos).

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

4 Secretaha Municipal de Saúde de Itabuna efetivará contrato com a empresa CASA DO JAPONÊS MAQUINAS E PEÇAS
DA, considerando que a contratação para atender o Departamento Administrativo, se faz necessáha para suprir as necessidades

e uso das roçadeiras ao qual encontra-se necessitando de manutenção.
Temos em tela a possibilidade de contratação direta, com a hipótese de Dispensa de licitação, prevista no Artigo 24, caput e inciso
IV, da lei 8.666/93, prescreve que será dispensável a licitação "nos casos de emergência ou de calamidade pública, quand
aracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras.
erviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situaçã
mergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
itenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos

respectivos contratos".
Dotação ÕRÇAMENTÁRIA

Unidade Gestora Fonte projeto/Atividade ' Elemento de Despesa Valor RS
1.019

l

14___ 2375 _ ,L_ , . 339030 _ __ 2.900,40 _ _

BASE LEGAL
ARTIGO 24, INCISO lV, DA LEI N°8.666 DE 21/06/93. '

,JUnidade Solicitante' Diretor: .C, " ¶/",m-4
Departamento Admnstrativo da Saúde - " . ·

" Sr. Geraldo Rídrasso||
Departamento Administrativo

COMISSÃO DE LICITAçÀO - JUST1FICATNA/ DATA/ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS

Na forma da justificativa apresentada pelo Departamento Administrativo, no presente termo de dispensa de licitação, a contratação
ncontra em amparo no Artigo 24, Inciso lV, da Lei 8,666/93, que fundamenta e autoriza, com Dispensa de Licitação.

Comissão de LICITAÇÃO - Justificativa '
comissão de licitação informa ainda que o contratado encontra-se em dias com s "'r aridade fiscal e jurídica, a referida

ispensa possui parecer jurídico favorável emitido pela Assessoria Jurídica, sendo assi não Obi quanto à referida contratação.

Despacho Final do Ordenador da Oespesa - Ho logação
Data

De ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. 28/04/2020

Uild n Henri ue ascim o
Secreta ' icipal d a' e

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

i
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048-S/2020

i

ORIGEM: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

,
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021-S/2020 ,1

' OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE

f PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS.

'

CONTRATO
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ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE ITABUNA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N'. 021-S/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 048-S/2020

CONTRATO DE FORNECIMENTO N°, 089-S/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE

PEçAS .DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENçÃO DE
ROÇADEIRAS ENTRE si CELEBRAM A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E CASA DO JAPONÊS MÁQUINAS

E PEÇAS LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPlO DE ITABUNA, através do FUNDO
MUNICIPAL IJE SAÚDE DE ITABUNA, inscrito no CNPJ do Mmistério da Fazenda sob f.

08.218',991/0001-95, Inscrição Estadual n " 71371383, com sede na Avenida Amélia Amado, n ° 05

Centro, nesta cidade de Itabuna, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representacic.

pelo Secretârio Municipal de Saúde, o senhor UILDSON HENRIQUE NASCIMENTO, brasüeuo

contabilista, portador de RG 03844678 - 22 SSP/BA e CPF 456.097.805-00, résidente ,'

dormciliado Rua David Maia n° 419, Pontal. Ilhéus - BA, Bahia, e de outro lado à empresa CASA
DO JAPONÊS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA, sediada na Avenida Inácio Tosta Fi|ho, n" 797

Centro, itabuna-BA, cadastrada no CNPJ do Mmisténo da Fazenda sob o 1"1° 42.179.135/0001-06

adiante denominada CONTRATADA, neste ato representado por NEWTON HIROSHI ISOZAKI
brasileirão, casado no regime de comunhão parcial de bens, èmpresário, portador da cédu'a de

identidade RG 0876181841 expedida pela SSP/BA e do CPÊ n° 937.681.335-9i, residente e

domiciliado na Rua Europa Unida, n" 420, São Judas Tadeu, ltabuna-BA CEP 45605- iCi:
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, adiante denominade
CONTRATADO onde a CONTRATANTE, utdizando suas prewogativas legais, com base no Art.
24, n, da Lei Federal n° 8.666/93 e demais alterações, para casos de DISPENSA DE LICITAÇAO
de acordo com processo admnstrativo n° 048-S/2020 resolvem e acordam na celebração cio

presente INSTRUMENTO CONTRATUAL conforme Art. 55, mediante as cláusulas e coMições
seguintes:

I-CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO ',,
L'

Constitui objeto do presente Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, em conformidadê com a

coleta de preços apresentada da qual decorre este termo corikatuaL

1

' ' ' ' ' Valor ValorItem ! Espeaficaçào l UNO QTD! Marca Unitário total ,

l_.._.L -_.. . . ____--.._--- ------- --- --- - . ..--- ,--- - --- 1--_

,! 1)CABEÇOTE TRIMCUT 41-2 FS160/220 l CONJ i 12 l STIHL "Tão : ,3:$0,

—-4. - .- -.—- . -- —' 'FlO DE CORTE 3,0 MM X 23M AMARELO)
) "'""""""+" RS

RS" !1
L , Ç,QUADRADO UNO i 156 i STIHL i i3,90 j2126,/0

F.. -J .. _—.-- - —-.-... .- - -.----. . .. - -- -. ... - ----- ----- - - --. - i i L J

jVALOR TOTAL ,......,................,,...................................,........ R$ 2.900,40 (Dois mil novecentos

, reais e quarenta centavos).
~

Prefeitura Municipal sec're Taria ml/n/qral ge SAÚDE
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ll - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação

Orçamentária a seguir especificada:

Dotação ÔRÇAMENTÁRIA

, . Elemento de " Úalor RS
Unidade Fonte Projeto/Atividade
Gestora Despesa

""""' _1.0'19 .___.. .., 1.4"" ...._ ,,___ _. "" 2375 .,,_ ,,..,, _ 339030Õ0000__ " ."'" 2" 900,40

Ill -CLÁUSULA TERCEIRA -PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1° - O Valor Global do presente contrato é de RS 2.900,40 (Dois mil novecentos reais e

quarenta centavos), assim distribuidos

§ 2" - Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e

despesas decorrentes de transportes. seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros
0 quaisquer que, direta ou indiretamente, impliq uem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste

instrumento.

§ 3° - O pagamento será efetuado mensalmente através de Ordem Bancária nominal ao contratadc

ou crédito em conta corrente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota

Fiscal/Fatura/Eletrônica e devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado Deverão

apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas.

§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura. o docume"'

será imediatamente devdvido para substituição elou emissão de Nota de Correção, ficam.'

estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou

atualização do valor contratual.

lV- CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA

A vigência do presente contrato será até 31 de Dezembro de 2020, ou com a entrega total do

ODjètO,

V - CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE ENTREGA DO OBJETO E PRAZO

A forma de aquisição do produto será IMEDIATA, obedecendo à solicitação do setor responsável

pela emissão da Ordem de Fornecimento, bem como o Termo de Referência, com prazo paca
entrega de 48 (quarenta e oito) horas após sohcitação

VI -CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

o objeto contratado terá sua execução atestada para efeitos de verificação da conformidade dos
serviços com a especificação fornecida pela CONTRATANTE no decorrer da vigência contratual

§ 1° - O atesto definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pela
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos na Lei Federal 8.666/93.

§ 2° - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de serviços em

desacordo com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato,

Prefeitura Municipal secretaria mun/c/f"al l)è Oe'ujDE \ /r\':,
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VIl - CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no termo de referência, que aqui se

conMeram hteralmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a"

1 A atender O(s) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento,

2 Entregar o produto com a marca com que apresentou na proposta;

3 A fornecer produtos de qualidade,
4 O produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi especlficado na

Proposta,
5. Em caso de devolução do produto, por estar em desacordo com as espec|ficações. todas as

despesas serão atribuídas ao fornecedor;
6. A empresa fica ciente de que se houver mcompatibilidade de suas informações, com as

características apresentadas pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente

e a não substituição pelo produto adequado será considerado como recusa da eiwega
7. A manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do

O contrato:

8 A responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do

Contrato:
9 A cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e termo de rèferêncta,

10 A manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação

11 Fornecer juntamente com a entrega dos bens toda a sua documentação fiscal e técnica e

seu respectivo termo de garantia de fábrica;

12. Deverá apresentar certificado de garantia de fábrica e assistência técnica pelo prazo mimmo

de i2(dozê) meses, a contar da data da entrega do(s) respectivo(s) equipamento(s)

13 A Garantia ou Assistência Técnica gratuita dos equipamentos deverá abranger peças e

componentes contra defeitos de fabricação ou funcionamento,

14 Na hipótese de defeitos detectados no prazo de 07 (sete) dias após a entrega, os

equlpamentos deverão ser substituídos por outros, com características idênticas e em pleno

funcionamento, excluindo-se os casos de impêricía e/ou mau uso dos equipamentos por pane cio

cortratante.

O VIII - CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE
P

O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocâtàio por
determinação legal, obriga-se a:
1 Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cúmprirnento do contrato, dentro de. no

máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
2 Realizar o pagamento pela execução do contrato:
3 Proceder à pubhcação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na'imprensa

oficial no prazo legal

lX - CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

§1° Pela inexecução total ou parcial do corítrato, poderão ser aplicadas a CONTRATADA garantlci 3

orévta defesa, além da rescisão do contrato as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93.

§2° Sem prejuízo das perdas, danos e das multas cabíveis pela lei civil, as penalidades são as

previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e em especial as seguintes sanções:

FPrefeitura Municipal SECRETARIA b.'(/'N/C/pAL de Saude ,""
k
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a Advertência,
b Declaração de jn|done|dade para partiopar de licttação e impedwnento de comata' çor"' i:União, com órgãos e entidades do Estado da Bahta e dos demais estados dá fecjeração con" 'J

Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05 (cinco) anos,

c Descredenciamento no Cadastro Unificado de Fornecedores do Mumeipio de Itabuna peto
mesmo prazo previsto na alínea anterior;

d Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. em caso de recusa do adjudicatáno em
assinar o contrato, dentro de 10 (dez) chas corridos, contados da data de sua convocação.

e Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do objeto não entregue,

f Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada
dia subsequente ao trigésimo.

§3" A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento dewdo à contratada o va'or g'-
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das conchcões esnpulad?s "_

contrato.
0 §4° As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento nãc'

eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas

X - CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuats

e as previstas na Lei n° 8.666/93

§ 1°. A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato nas hipóteses

prevístas nos incisos l a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93

§ 2°. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 11 a XI e XV do art 78 da Let Federa! n"
8.666/93, não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização

XI -CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANçA JUDICIAL

O
As mportâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução
constituindo este Contrato, titulo executivo extrajudicial. ressalvada a cobrança direta. mechante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível

XII -CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

t
§ 1°. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos peta
CONTRATADA com terceiros ,mnda que vinculados à execução do presente Contrato

§ 2°. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, err
compatibihdade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habihtaçâo e qualificação
exigidas no Edital.

§ 3°. O presente Contrato não podera ser objeto de suocontratação. cessão ou transferênoa, nu

todo ou em parte
\NaÁNNN"""' '" 1!t
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§ 4°. Na interpretação das disposições deste Contrato e inlegração das omissões, desde qüt
compaHvcis com os preceitos de Direito Público, aphcar-se-á, supletivamente os pnncipios cia

teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado,

§ 5". A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejtnzos decorrentes de parahsações :a
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força ma|or

sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da |egis|ação vigente, quando
comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem

expressa e escrita da CONTRATANTE. '

§ 6°. Após o 10° (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE

poderá optar por uma das seguintes alternativas.

a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, responçi.qndo a

CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão:
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período

O total de atraso, respeitado o disposto na legslaçào em vigor

§ 7°. A CONTRATANTE prowdenciara a pubhcação resumia do CONTRATO e sci-is
ADITAMENTOS, no Diário Oflc|al do Mun|clp|o, conforme Lei Federal 8.666/93

§ 8° A legislação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos Serão resolvidos com

base nas chsposições constantes da Lei n° 8666/93, nos princípios de direito público e

subsidianamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DA

CONTRATAÇÃO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII).

A legslação aphcável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com base

nas disposições constantes das Leis Federa|s 10 520K)2 e 8 666i93 e 1eçµslaçào posteriorés. nos

princípios de direito público e, subs©aríamente corn base em outras leis que prestem a supnt

eventuais lacunas
0

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, àssttn
como a sua designação adequada. a diretoria solicitante recomenda ao Sr, jadson Dórea -

Função' Coordenador do Almoxarifado da Saúde, como Gestor do contrato a ser gerado

§ 1° O Gestor de contrato deverá"

a) Solicitar ao Depto de Licitações e Compras a cópia do refendo contrato;

b) Identificar no presente contrato, quais itens dizem respeito à sua solicitação.

c) Dar baixa em.sua via de contrato a cada requ|s|ção emitida ao setor Admmistrativo, mantendo c

saldo atualizada
d,i Observar se os itens recebidos conferem com o sohatado e constante do contrato.

XV -CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA VINCULAÇÃO

O presente contrato é vmculado ao termo de dispensa constante no processo admimstmtivo ,e a
fichá de programação orçamentária da contratada

Prefeitura Municipal SECRETARíA municipal de sauoe
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XIV - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO ...E L!:': :68

As partes elegem o Foro da cidade de ltabu'na, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro po'
mãis prlv|leg|ado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de tgua'
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

€j

It una, de Abril de 2020.

\
Munici i de Ita una - C Mtratante
UILDSON ENRI UE NAS IMENTO

Secretári nicipal de Saúde
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CASA DO JACONÈS MÁQUINAS E PEÇAS"LTDA ""

NEWTON HIROSHI ISOZAKI
Contratada '
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

' PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048-S/2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

,
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021-S/2020

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE '
PEÇAS DE REPOSIçÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS.

PUBLICAÇÕES
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E EXTRATO DO CONTRATO !
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DISPENSA

EXTRATO DA DISPENSA 021-S.2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CGCÍCNPj: 08.218.99110001-95

AVISO
RATIFICAçÃO TERMO DE DISPENSA

CI Secretáno Mun cipa' de Saúde de Itabuna homologa e ratifica c) Termo de Dispensa n" 021-S/2020, que
tem como objeto contratação de empresa para aquisição de peças de reposição para
MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS. Tendo cOrnO Contratado CASA DO JAPONÊS MÁQUINAS E PEÇAS
LTDA, CNPJ/MF ri". 42.179.135/0001-06, mnfomie Contrato. Valor RS 2.900,40 (Dois mil novecentos reais
e quarenta centavos) Itabuna, 28 de Abril de 2020 Uildson Henrique Nascimento - Secretário de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021-5/2020
N,,

N". Processo Administrativo: 048-S/2020 DIS PENSA N". 021-S/2020, Contratante: SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA. Contratado: CASA DO JAPONÊS MÁQUINAS E PEÇAS LIDA,
cnpj/mf n". 42.179.135m)o1-06 Objeto: CONTRATAçÃO DE empresa para aquisição DE PEçAS
DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS. Fundamento Legal Lei n". 8.666/93. Vigência:
31/12/2020 ou entrem total do obieto

""" Dotação Qrçámentáfua "
UNDaqE ge$'kjrã_j Fonte L projetdAtividaÃ

_ I E|emento de De$pesal 1019 l 14 l 2375 l 339030 l
N° do contrato 089-S/2020. Valor RS 2.900,40 (Dois mil novecentos reas e quarenta centavos). Itabuna,
28 de Abril de 2020. Comissão de Liátação

l
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