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FASI- FUNDAÇÃO DE ATENçÃO Á SAÚDE DE ITABUNA

PROCESSO ADMINISTRATIVO

N°.0272/2020

PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO

N°. 057/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS N° 800/2020

CONTRATADA(o):Separar Produtos e
Serviços LTDA;

VALOR: R$ 385.200,00

MÊS: agosto EXERCICIO: 2020

*** PARA A TENDIMENTO AO COVID-

19** *
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Itabuna, BA, 02 de setembro de 2020.

De: Diretoria Administrativa/Financeiro

Para' L'citação e Contrato'
N ,:t:::

^b
Assunto: Prestação de Serviços.

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

Entre outras demandas, como em todo e qualquer ente público, mormente o
seguimento hospitalar, a Administração se revela carecedora de Serviço referente
a contratação de empresa especializada em locação de Gerador de Oxigênio
Medicinal para ampliação da Usina de Oxigênio desta instituição de saúde
FASI/HBLEM.

Tal medida tem a finalidade de suprir a necessidade de atendimento aos
diversos setores desta unidade hospitalar, em especial C.T. l Centro Cirúrgico e
Pronto Socorro, devido a um avanço de casos com confirmação positivo ao Novo
CORONAVIRUS Sars-Cov-2 (COVID - 19) passou a exigir um aumento no
oxigênio da unidade hospitalar. Contudo faz-se necessário o aluguel do Gerador
para suporte necessário a usina. Precisão da locação do equipamento por 06(seis)

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

faz para que não haja falhas, relativamente aos recursos técnicos, em
procedimentos, sejam quais forem, relacionados à preservação da vida humana.

Destarte, solicitamos a contratação de empresa com certificação e
devidamente credenciada para a prestação dos serviços acima assinalados, cujo
descritivo encontra-se em anexo, tudo em consonância com o disposto na Lei
8.666/93+ "::?::::í'

" pte "" l

Roberto G a Pacheco Junior Cléci m ay da Rocha

Presidente FASI -'aúm Nd j 'já Siba
Equi de Apdo Diret rAdmin trativo/Financeiro
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MAPA ANALÍTICO 0115.2020 LOCAÇÃO MENSAL DE GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL 27.08.2020

LOTE 01

Item Descrição Und Quant SEPARAR GMB PLURAL SR MÉDIA TOTAL

Locação Mensal de Gerador de Oxigênio Medicinal, purezà 02
93%-97%, conforme folder a nexo. composto por. Usina Geradora
de 02 por PSA, Compí"essor Parafuso Lubrifcado, Secador de
refrigeração ou Resfriador posterior: Reservatórios Ar/O2 conforme

1 ASME com âcêSSÓnOS e válvulas, Regulador de pressão e Mês R$ 6.00 R$ 64.200,00 RS 75.685,00 RS 79.920,00 R$73.268,33 R$ 439.610,00
purgadores eletrônicos: Analisador de Oxigênio: Manutenção e
Assistência Técnica 24 horas por dia. Produção de até 27 m'/hora
de Oxigênio Medicinal. Obs.: Backup de cilindros reserva por
responsabilidade da Contratante.

TOTAL DO LOTE R$439.610,00
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' . " á', FASI ,t3 FASI-Fundação de Atenção a Saúde de Itabuna
à-e' '===" === HBLEM - Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães

Itabuna, 28 de agosto de 2020

De: Setor de Manutenção

Lucas Nascimento (tee Administrativo).

Para: Diretoria Financeira

Clecius Amambay (Diretor Fina riceiro)

COMUNICADO INTERNO

Com os cumprimentos cordiais, venho pelo presente solicitar EM CARATER DE URGENCIA a

locação de gerador de Oxigênio Medicinal para a ampliação da Usina de Oxigênio do Hospital

de Base Luis Eduardo Magalhães. Vale ressaltar que este equipamento é de suma importância

para ampliação do fornecimento de oxigênio para os novos leitos abertos emergencialmente

como medida de enfrentamento da pandemia que assola nosso planeta.

Segue o descritivo:

Segue descritivo:

' ITEM Especificação de material Quant.

jLocação Mensal de Gerador de Oxigênio Medicina|, .i»*"

pureza 02 93% "97%, conforme fold cr anexo, composto \cjy,çj

por: Usina Geradora de 02 por PSA; Compressor \\*pNoi\

Paraf,uso Lubrififado; Secad?r de refrigeração ou Sb d ;,'jçj?'""

Resfriador posterior; Reservatório de Ar/O2 conforme , 0

ASME com acessórios e válvulas; Regulador de pressão

e purgadores eletrônicos; Analisador de Oxigênio;

Manutenção e Assistência Técnica 24 horas por dia.

Produção de até 2! m'/ hora de Oxigênio Medicin?|' \ m
Obs.: Backup de cihndros reserva por responsabilidade , " S\iu(j«

' °' !" '°'""""- ' '""" k""i;: ,::>

qL ·
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. ' ':;:'. FASI M FASI- Fundação de Atenção : Saúde de Itabuna.
m-e '""'m'"m° _= HBLEM - Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães

4 0€

Itabuna, 28 de agosto de 2020

De: Setor de Manutenção

Lucas Nascimento (tee Administrativo).

Para: Diretoria Financeira

Clecius Amambay (Diretor Financeiro)

l

JUSTIFICATIVA

Prezado, não é novidade que a pandemia causada pela covid-l9 pegou a todos de
sobressalto não só por suas características por ser uma doença nov4 mas pela proporção
dos infectados.

De nossa parte, não poupamos esforços para ajudar a combater o terrível virus, desde o
mês de março começamos nos prepararmos para receber os pacientes acometidos pela
doença. Modemizanios a usina antiga com a compra de 2 compressores de 50 HP,
secadores por refrigeração, elemento filtrante para substituir a usina antiga; ampliação da
central de vácuo com a compra de uma central de Vácuo Hospitalar Medicinal de 60 hz
e ampliação da rede de gases.

Contudo. embora tenhamos tomado todas as providencias possíveis ainda assim fomos
surpreendidos pela alta demanda. pois abriu-se 20 leitos de UTI e duas enfermarias
destinadas a pacientes covid. Devido este tipo de paciente exigir um volume muito maior
de oxigênio e qualidade maior, a nossa usina apesar de modema não é capaz de suprir a
demanda de oxigênio.

Em suma, afim de atender os pacientes covid, que são cada vez em maior número, faz-se
necessário a AMPLIAÇÃO da usina de Oxigênio de nossa instituição. Porém, dado que

essa ampliação deve-se ser feita com urgência e para atendimento de uma pandemia
justifica-se assim, a locação pelo prazo determinado de 6 meses uma Usina geradora de
02 mais compressor os quais darão o suporte necessário à usina já existente.

Atenciosamente:

gj "
Lucas Nascimento - tee Adm
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Nova Iguaçu, 21dê agosto de 2020.

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA

Av. Fernando Gomes, S/N, Bairro Nossa Senhora das Graças, Itabuna, Bahia

CNPJ/MF n' 02.762.633/0001-62

HBLEM - HOSPITAL DE BASE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

REF.: ORÇAMENTO PARA COTAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO MEDICINAL.

PROPOSTA LOCAçÃO

Item " Descrição 1 Un VI. Mensal R$
Locação Mensal de Gerador de Oxigênio Medicinal, pureza

02 93%"97%, conforme folder anexo, composto por'

Usina Geradora de 02 por PSA;

Compressor Parafuso Lubrificado;

Secador de refrigeração ou Resfriador posterior;

Reservatórios Ar/O2 conforme ASME com acessórios e

válvulas;

1 Regulador de pressão e purgadores eletrônicos; 01 75.685,00

Analisador de Oxigênio;

Manutenção e Assistência Técnica 24 horas por dia.

Produção de até 27 m'/hora de Oxigênio Medicinal.

Obs.: Backup de cilindros reserva por responsabilidade da

Contratante.
d

VALOR MENSAL DA PROPOSTA: SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS. 75.685,00

VALOR GLOBAL (06 MESES): QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E

DEZ REAIS. 454.110,00

$g" \ ' S\\\uOf\[l¢\¶'j

Marc..GMB #"":!::o >:%"
Validade da proposta: 30 dias. qµL, \ CP p'" '
Vigência de locação: 06 meses.
Entrega/lnstalação: 90 dias. ' y ,5

Cond, Pagamento: Mensal. /aúmü Fr us du Siba

Frete:lncluso. E ' de Apok)
Impostos: Inclusos. .m rrjã

0(\n '"5

GMB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPj: 28.834,487/0001-27 l IE: 87 450,015

Rua Geni Saraiva, 2467 - Cerâmica WWW.GMBHOSPITALARES.COM.BR
Nova Iguaçu/Rj - CEP: 26.031-482
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LOCAÇÃO IVENDA l MANUTENCÃO

(21) 3269-3371

jean Carvalho

Novos Negócios

Telefone .' (21) 994 73-0343

E- mail, vendas @ qmbhosRita/ares.çOm.kr

[T8.834.487/0001-Z71
GMB COMERCIOE
SERWCOS LTDA

Rua Geni Saraiva, 2467
L_ CERÁMICA-CEP:26,031482

NOVA IGUAÇU - RJ
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GMB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

cnpj 28.834.487/0001-27/ IE: 87,450.015

Rua Geni Saraiva, 2467 - Cerâmicà
Nova lguaçu/Rj - CEP: 26.031-482



Plural SR Produtos e Serviços EIRELI

' , ,' , , BpluRAL SR "' '"" '"""' "' °'"""° """ '""""""°CNPJ 33.333.135/U00I-28
PRODUTOS E SERVIÇOS Telefone: (2 l j 3274-2226 E-mail: contMoéa pIuralsr.com.br

A
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA

Av. Fernando Gomes, S/N, Bairro Nossa Senhora das Graças, Itabuna, Bahia
CNPJ/MF n° 02.762.633/0001-62
HBLEM - HOSPITAL DE BASE LUIS EDUARDO MAGALHÃES
REF.: ORÇAMENTO PARA COTAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE
OXIGÊNIO MEDICINAL.

OR AMENTO LOCA Ao

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR MENSAL;

Locação Mensal de Gerador de Oxigênio Medicinal, pureza 02 93%-97%,'

conforme folder anexo, composto por:

Usina Geradora de 02 por PSA;

Compressor Parafuso Lubrificado;

SêCàdOr de refrigeração ou Résfriâdor POStèriOr;

Reservatórios Ar/O2 confome ASME com acessÓrios e válvulas;

1 Regulador de pressão e purgadores eletí"ômcos; 01 R$ 79.920,00

Analisador de Oxigênio;

Manutenção e Assistência Técnica 24 horas pOr dia.

Produção de até 27 m'/hora de Oxigênio Medicinal,

Obs,: Backup de cilindros reserva por responsabilidade da Contratante.

Valor Mensal da Proposta de Locação:" R$""79.920,OO (setenta e nove mil
novecentos e vinte reais).

Valor Total para 06 Meses: R$ 479.520,00 (quatrocentos e setenta e nove mil
quinhentos e vinte reais).

Conçições gerais do orçamentQ:
Validade: 30 dias
Pagamento: Mensal, boleto bancário
Vigência contratual: 6 meses
Prazo de entrega: 120 dias

Rio de janeiro, 21 de agosto de 2020.

'C\( °, O\':'
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Cordialmente,
l "'.' -

' \,<â Em-i "4 - °
PLURAL SR PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rosangela Fernandes
Sócia

RG: 08.345.035-3 Detran;Rj ,ailma QlülS ç|q Siluo
F33.333a35/0001-28 pedeApolo

^mhrn da CPf
PLURALSR PRODUTOS ESERWÇOS EIRELI

Rua Clara N unes. 55
Oswakio Cruz - CEP 21351-110
L Rto de Janeiro - RJ J 0C!ç\ '"1



Rio de Janeiro, 2 l de agosto de 2020.
FUNDAÇÃO DE A TENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA

A v. Fernando Gomes, SIN, Bairro Nossa Senhora das Graças, Itabuna, Bahia
CNPJ/MF n° 02. 7626330001-62
A/c: AdminiStruçãol Compras

> Local de InstakçgQ=LEMb hospital de base luis EDUARDO MAGALHÃESJoça/i"adQ na Av. Fernando
Gomes, SIN,, BaiL'Q NC'SSa Senhora das Graças, na cidade de Itabuna l BA.

NÓs somos a SeearAr, líder no^asil ~cação de Geta,do,res de Gases Medicinais, fabricante de geradores de gases
medicinais e industriais (Oxigênio; Nitrogênio; Ar comprimido: Vácuo e Alto Vácuo) com 20 anos de mercado, com
equipamentos locados ou vendidos em mais de 100 municípios em todas as Regiões do Brasil.

Nossannncieal atividade é 1oc<ão de eauiaamentosReradoresjdugSeS, onde temos instalado cerca de 2.000 geradores de Ar
Medicinal. Vácuo, Oxigênio e Nitrogênio de capacidades diversas em vários pontos do país.

Nossos equlbgmentos atendem os critérios de.qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental e normas denrotemo
do meio ambient±em conformidade com a IN 01T2010-SLTI.

Comparativo 02 PSA x 02 liquido.(LOX)
Geral 02 PSA 02 liquido Comentários

Pureza 93-95% 99% Pureza > 90% equivale terapeuticamente a 99%
Custos Energia < Perda evaporativa Perda de ±30% na O,PSA menor que perda natural LOX.

evaporação
' rAn?q,* 2a 20 m' 113 a162rn' . PSA = 30% da área Lox. Resgata até 140 m' área
Recarga ISO 10083 ABNT Não disponível Enchedor para recarga de cilindros de O, e Ar
cilindros
Custos Fixo/Variável Variável , LOX: Até dobram em meses de alta demanda
Rçfçrência I Anns'!i MS; ABNT; ISO 10083; USP; OMS e tMa a Farmacopeia Mundial

*Âreas de Instalação coníorme NBR 12.18à AÊÍÍ'T

Do custo da energia e outros insumQs em comWessão de.gases ou ar c'omWimido
De cada l kWh consumido na oeeraçãomahenas 15% é convenido em,&ás ou ar comWimido.
Esses 85% perdidos podem ser minimizados ou resgatados com:

Us£de VSDjL!tariador de Velocidadej: Economia de até 65% em enenia elétrica
Outras ações: Boa relação energia x produção (Sistema parafuso é o mais eficiente em vazões até
de vazamentos; Uso de pressão/temperatura ideal; Uso do calor gerado para outros fins...

~m'

ry'. àmm~ EW:m·.

3.000 m'/hora); Supressão

Nossa novu geraçiio de Geradores de Ar Comprimido, Oxigênio e l àcuo são montadas (opcionalmente) com tecnologià VSD,
um sistema que émuito mais que apenas uma partida por inversor defrequência!
Ele é inteligente o suficiente para entender o seu consumo momentâneo e utiliza essa informação para variar a rotação do motor
e produzir somente o ar ou vácuo necessários sem.desperdLciop,e.ener,gl4.elÉtrica.!

Ao manter a pressão estabilizada proporciona redução no consumo de energia elétrica, Wenode che&arAaté 65%

ll1fgL1L1!e Relevante: Custo médio do kW/hom no ?rasil: R$ 0,57
ç n n ,,

"r,\nN
(") PSA SeparAr consome entre 1-3 kW/m' 02 (Media 2 x RS 0,57) -= &,1,14^or m'&roduÊgo, n o
Inferior a perdas do O, liquido em cvaporação/outras perdas: -25% x RS 5,00 = RL1,25ro" muua&o No\
Inferior as perdas residua:s do O, em cilindros: -1596 x RS 10,00 = ££L50nor m'ignago ""\'zj::O çj* c,f\

PSA: Valor lxo e rêviSWêl sem tax s u ués cilindr · ' I "J ü\\\'

,j(àj"' 'Kn't:!::'; :?:%::- ,S
jaÀma rTe' ÀpOio

EquiP' ,,,,,.' ÇjO¶
E n~

SeparAr Produtos e Serviços A CNPj: 03.184.220/0001-00
Rua Aurora Maria do Nascimento Furta o, 50 wwvv.separar.com.br - vendas(àseparar.coln.br
Bangu, Rio de Janeiro - Rj - CEP 21.862-720 (21) 2401-9913 - (21) 2401-5412



SeparÁr
Soluções Inovadoras

R=2:, Geradores (1jdnas):
" Oxiµúo. NitK)gènio. Ar. Vácuo. Alto Vácuo

.1

0Medicjnal Agricola OÓico e Gás QSWcrurgi'a
©Elétrica 0Meh) Ambiente mlndustrhl 0Laboratorim

l ORÇAMENTO N" 445-20 1

PROPOSTA DE PRE OS - LOCA Ao EMERGENCIAL

hem Descrição V.Unit V.TotúUn· QL RS RS

Locação Mensal de Gerador de Oxigênio .MedicinaL pureza O,
93%-97%, conforme folder anexo, composto por:
Usina Geradora de 02 por PSA;
Compressor Parafuso Lubrificado;
Secador de reüigeraçào ou Resfriador posterior;
Reservatórios Ar/O, conforme ASME com acessórios c válvulas:

l Regulador de pressão c purgadores eletrônicos;
. . . , Mes 06 64.200.00 385.200.00' Analisador dc Ox]gcmo:

Manutenção e .'\ssisüncia Técnica 24 horas p(.)r dia

, ProduQo de até 2" m'/hora de Oxigênio Medi(il,l.a.l,

" or res nsabili4ade dq

, çgntmtante
' Valor Mensal da Locação por extenso: Sessenta e quatro mil e duzentos real" 64.200,00 385.200,00 l

Valor Total para 6 Meses: Trezentos e oitenta e cinco mil e duzentos reais.

NOTAS:
l- Equipamentos conforme RDC 50 da Anvisa, NBR 13.587 c NBR 12.188 da ABNT, USP.
2- O cálculo para confecção desta proposta é originado de infomiações enviadas pelo cliente. A ScparAr exime-

se de quaisquer diferenças entre o ofertado e a real situação da unidade.
3- Nterações/acréscimos em setores/pontos de consumo devem ser informados. pois podem aumentar a

demanda de gases e afetar a pureza exigida pela ANVISA, necessitando reavaliação do(s) equipamento(s).
4- O sistema reserva emergencial (cilindros) é de responsabilidade exclusiva da Contratante.
5- A SeparAr não se responsabiliza perante a COMPRADORA ou terceiros por quaisquer perdas, danos ou

lucros cessantes. diretos ou indiretos. a pèss¶s ou coisas. em qualquer tempo ou local. decorrentes de serviços
:xecutados, da utilização dc c'quipamengde sua fabricação, seus componentes ou acessórios ou de suas
iâlhàs eventuais, ficando eleito o FqièÒ BN Cidade dc Rio de Janeiro, RJ para a solução de quaisquer
divergências oriundas do contrato.j ",&j&'ão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Co!!dições Gerais ,&°í, 'S
Validade da proposta: 5 dias. q'
Prazo de Garantia: Durante a vigência cqptratual.
Entrega/lnstalaçào: Até 30 dias, RSlssível em até 7 dias, conforme disponibilidade de equipamentos. insumos e

pessoal em fábrica.
Cond. Pagamento: Cl Empenh«
Dados bancários para depósito: Itaú (341) - AG.: 6133 - CIC: 27727-4
VigCncia Contratual: Emergencial 06 N1eses. prorrogáveis por mesmo período mediante Temo Aditivo. a
F rete e Impostos: Inclusos. q

" O><j
-J

R 'Ònsabilidades Se arAr sc a licável: "l .o

ão dos equipamentos com interligação às redes de distribuição dos gases. Mo, °a
q. L

ç"" o de exaustão dos gases e ventilação forçada no local de instalação do equipamento. e' q E,gS',q," yim'nção preventiva e corretiva com reposição depeças no equipamento enquanto peMuraro contrato dc loca?r"%

es onsabilidad Cliente se a licá "
onto de enerN elétrica l l0t'22O"38O/440V e interligação ao gerador de emergência a menos dc 3 metros dos
uipamentoç' m dimensionamento de cabos elétricos equivalente ou superior ao consumo destes.

a de «rTamento a menos de 3 metros do equipamento.
is'"

SeparAr Produtos e Serviços I.TDA CNPj: 03.184.220/0QOljjO
Rua Aurora Maria do Nascimento Furtado. 50 www,separar.com.br - vendas@separar.com.br
Bangu. Rio de Jmeiro - RJ - CEP: 21.862-720 (21) 2401-9913 -(21) 2401-5412
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m Oxigênio, Nitrogênio. Ar. Vácuo. Alto Vacuo
" SeparAr

©Medjcinal ®Aglicola QÓieo·Gás 0Sidel-urgi·

Soluções Inovadoras Ç)Elétrica 0 Meio Ambiente m Industrial 0LaboratoriÀl

l ORÇAM'ÊNTO N" 445-20 !

Ponto de esgoto para purga do condensado, em inexistência de separador de água x óleo.
Disponibilidade de local pI execução do serviço/estocagem material, responsabilizando-se pela guarda destes.

Declara£ões:
l- SeparAr Produtos e Serviços Ltda., CNPJ. 03.184,220/0001-00, DECLARA A QUEM INTERESSAR POSSA,

que todos os equipamentos/serviços ofertados atende as exigências da ABNT - Associação Brasileira de Nomas
Técnicas e outras Norma Brasileiras.

2- Declara ainda possuir Assistência Técnica local, estando apto a atender chamadas emergências durante o período
de garantia do(s) equipamento(s)/serviço vendido(s) ou Iocado(s).

3- Características Técnicas dos equipamentos: Conforme catálogo(s) l folder(s) anexo(s).
4- Central Nacional de Emergências 24 horas: 0800 770 1391.

Q!lalifica£ões Técnicas:
Engenharia Mecânica, Elétrica. Eletrônica, Química.
Qualificação de Gases Medicinais, Laboratoriais e Farmacêuticos
Certificação ISO 900 l: Em implantação

Membro ABNT: CB-26 CE 26:060.02 Comissão de Estudo de GasesR/ Uso Hospitalar

Rellresenta£Ões em todos os Estados do Brasil

l l

SEPARAR PRODUTOS E SERVIçOS LTDA.
Thiago Luiz Sant'Anna Fernandes
Gerente
RG: 24.162.522-7 Detran/Rj
CPF: 122.240.747-78

_1'03,184.220/0001-Ô0'
SEPARAR - PRODUTOS

E SERV:ÇOS LTDA.
Rkm mdmamoFuRad0

sin Lm=)38/14-QdF, U19.E20
&uµ·m1862n)

l RMehm-Rj '
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DESPACHO

1. Autorizo a Contratação da empresa Separar Produtos e Serviços LTDA;

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

direta e:

3. Após, observada a definição da dotação orçamentária e ex|stènc|a de

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

a autuação do processo hcitatóno l mexigiMhdade l dispensa,

Itabuna 22 de agosto de 2020.

Roberto Ga a Pacheco Júnior
Diretor Presidente

,g«%::, Ú::::;
'fü\j(nc\\µ

K'"":,:;t'::e2':Z':"

jailN f'ê\W A:"

S?i
jj(jÇ\ """
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umORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 057/2020

PROCESSO ADMNISTRATIVO N" 0272/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°800\2020

PARECER

EMENTA: CONTRATAÇÃO DIRETA - LOCAÇÃO EMERGENCIAL
DE CENTRAL GERADORA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA
AMPLIAÇÃO DA USINA DE OXIGÊNIO DESTA ISNTITUIÇÃO-
DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, IV DA LEI N" 8.666, DE 21 DE
JUNHO 1993 (DECRETO N" 9.412/2018) MP 926\2020, MP 961\2020,
Art.1°. Art.1°. REQUISITOS DOS ARTIGOS 4", 4"-A, 4"-B, 4"-C, 4"-D,
4'-E, 4'-F E 4'-H, TODOS DA LEI N' 13.979/20. CONSULTA FORMAL.
POSSIBILIDADE JURÍDICA

I - PREÂMBULO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA com FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE

DE ITABUNA, fundação de direito público interno, constituída pelo advento da Lei Municipal

1.942 de 27 de Julho de 2004, inscrita no CNPJ sob o n° 02.762.633/0001-62, para locação

emergencial de centraj geradora de oxigênio medicinal para ampliação da Usina de oxigênio

desta Instituição de saúde, sem que haja procedimento licitatório. informando que há o

interesse da Administração na contratação em tela, tudo isso por meio de dispensa, dada a

legalidade, urgência e emergência em que se encontra o País devido a pandemia do vims

COVID-19.

n,^ò°:*' k \mo\\vi\ljII - DAS INFORMAÇÕES E JUSTIFICATIVAS CQ,'>'°

q' pçql
Inicialmente, imperioso destacar que, devidamente autuado a solicitação pela D=ria, vem os

autos na data de 03/09/2020, objetivando a consulta acerca da legalidade de contratação de

empresa por meio de licitação na modali ade .dispensa, justificando a contratação sobre a

locação de 01 (um) gerador de oxigênio m ' S$jPara ampliação da Usina de Oxigênio desta

Instituição de Saúde. visto a grande d otendimentos nos 20 leitos de CTls COVIl).
j<é, ,',, N , ,,

Considerando que em 28 de janeiro d" 020, o Ministério da S@È'por :eio do COE-nCoV

publicou a versão eletrônica prelimi do PIano de Contingência Nacional para Infecção

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, sIn" - CEP: 45.60CkOOO - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-) 600 - CNPJ 02.762.633/0001-62
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Humana pelo novo Coronavírus, (2019-nC'oV ). com o objetivo de conter a infecção humana e

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

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

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

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

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

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

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

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

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

COVID-19 como urna pandemia; Considerando que a lei prevê que poderá ser determinada a

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

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

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

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

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

4°(..) é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do Coronavírus de que trata esta Lei: ,:::g:

l- Considerações Preliminares desta Assessoria .,C,<; ,«S,,O¢'b

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

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

fornecidos nos autos, pe.rfeitamente delineado seu objet,o, prazo, valor, dotação d' :\:'8Êvsll\s

oma de pagamento, assim como documentos de regularidade da emPresa',#\\ú\ú$O\\ 'in ,,;,a\
' ;;e , en\e ejé çpl

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

estritamente jurídico, não lhe cabendo ad,en,t.rar em aspectos relativos à conveniência e à

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

do administrador público legalmen e c petente. tampouco, examinar questões de natureza

eminentemente técnica, administrati elou financeira, salvo. patente irregu aridade.
(I gj\V'

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

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

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

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

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

instrução processual sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações

administrativas.

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

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

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

Ill - DA FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITO

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

...,,::,f,:íg
D'

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

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

enfíentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

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

determina o seguinte no artigo 4°, caput e §1°:

"'Art. 4° - É dispensável a licitação pam aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enkentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ r- A dispensa de licitação a que se refere o,caput d"!' artig,° ;;'";O
se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde p'b Cajj' , portância

internacional decorrente do coronavims" KÍ\'Ü\Ô:\ ,qç :;L

Ainda que se trate de situação em que a licitação é dispensável, em respeitCi' moralidade e à

probidade administrativa, faz-se necessária a realização de processo administrativo prévio. bem

como que sejam assegurados os princípio da le 1idade e moralidade.

., ,,,, i,,jSÜµ OM '· " " n
J<" ,,Ç,±:
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Considerando o momento processual em que a presente análise é feita, consigna-se que o

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

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

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

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

gestor pode prescindir da seleção formal prevista neste estatuto.

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

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

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

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

A dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a Administração

e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666/93. Observa-se que a lei

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

sentido é a lição do renomado Jessé Torres Pereira Júnior:

d::,

,,A, hi?ó'eses de dispensabilidade do art. 24 constituT rol 'axativo, i.sto é, a

O9 e'" D" Administração somente poderá dispensar-se de realizar a competição se
¶ço ocorrente uma das situações previstas na lei federal. Lei estadual, municipal,g,§%g ou distrital, bem assim regulamento interno da entidade vinculada

¶iWderá
criar hipótese de dispensabilidad"" Nj\õ\j® 9çü,,j,,,

çk n\e (jÔCPL

Nesse sentido, cabe ao ente público assegurar a todos, conforme está expres!àente descrito no

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

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

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

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

hipótese prevista no an. 24, inciso IV. da Lei 8.666/93: e00C\ "'
lV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou

,\ YjCj, 1\nF 'omprometer a segurança de pessoas. obras. serviços, equipamentos e outros Y

j(jL\g \ 0 ççj\ bens, públicos ou paniculares. e somente para os bens necessários ao
ÉÀJ ' à9 atendimento de situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras

2020 Av. Femancjo Gornes Oliveira, sIn"- CEP: 45.6KX)-COO - ltàbuna -Bahia
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e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos:

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

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

serviços gerais para a Administração.

Trata-se de importante ferramenta jurídica disponibilizada ao administrador, para uma situação

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

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

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

entendimento exposto na Decisão n° 3.500/1 999, em caráter normativo e ainda em vigor, no

sentido de que:

(...) sem prejuízo do cumprimento das formalidades previstas no art. 26 da Lei
n° 8.666/93, é possível a contratação direta de obras, serviços (continuados ou
não) e bens, com fulcro no an. 24, IV, da referida norma legal, se estiverem

presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos, devidamente
demonstrados em processo administrativo próprio: â) a licitação tenha se
iniciado em tempo hábil, considerando, com folga, os prazos previstos no

Sy Estatuto Fundamental das Contratações para abertura do procedimento
",S$' xo licitatório e interposição de recursos administrativos, bem assim aqueles

ü:&,q" necessários à elaboração do instrumento convocatório, análise dos

è9 documentos de habilitação (se for o caso) e das propostas. adjudicação do
S objeto e homologação do certame:

b) o atraso porventura ocorrido na conclusão do procedimento licitatório não
\ '$S tenha sido resultante de falta de planejamento, desídia administrativa ou má

" SQ gestão dos recursos disponíveis. ou seja, que tal fato não possa, em hipótese
F

\ %6\ c9 alguma, ser atribuído à culpa ou dolo do(s) agente(s) público(s) envolvido( s):d,?,e ,ò?gP C) a situação exija da Administração a adoção de medidas urgentes e

ça"" imediatas, sob pena de ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras. serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
d) contratação direta pretendida seja o meio mais adequado. efetivo e

ciente de afastar o risco iminente detectado:

· ) o objeto da contratação se limite. em temos qualitativos e quantitativos, ao
'çjque for estritamente indispensável para o equacionamento da situação

j<èfò° C""""gencia1; |jg!\ "G
, ,j«¢' f) a duração do contrato, em se tratando de obras e= ¶jiços. não ultrapasse o

prazo de 180 dias. contados a partir da data de oconência do fato tido com -
emergencial;

g) a compra, no caso de aquisição de bens, seja para entrega imediata;

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, sIn' - CEP: 45.600000 - Itabuna -Bahiçj
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É esse o contexto normativo a que o administrador deve subsumir e ponderar os fatos

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

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

valores. Explica:

O direito (público, especialmente) é posto para assegurar a realização de
certos fins (valores). Quando se constrói a norma jurídica, considera-se uma
certa situação fática e se elegem cenas condutas como obrigatórias, proibidas
ou facultadas.

Presume-se que, através dessa disciplina, atingir-se-á a satisfação de certos valores. Essa é a

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

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

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

estabelecida como regra geral.

Percebe-se, assim, que a emergência decorre de "m imisto que ameaça um valor

'""'"'""" ,,<:,e:;:

Destarte, pela incidência da hipótese prevista no M?y24, IV, da Lei de Licitações, e pela

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

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

serviços supramencionado, considerando que os preços guardam compatibilidade com os

valores praticados no mercado.

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

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

dentro do menor espaço de tempo e no melhor preço possível, objetivando, assim a

preservação do patrimônio público.
· "\\Fõy'\«\fl

Vale ressaltar, mais uma vez, que em 20 de março de 2020 tòi Dbeê\j'$o\\\ ;:?L" de

. , . , .
ç,çe9

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

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

contaminação do primeiro paciente com o COVID-19 na região.

, S\\v" om !1
. 11g\\\j o
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Considerando que a FASI disponibiliza 20 leitos de UTIS adultos mais 54 leitos clínicos

adultos, 08 (oito) leitos de UTI semi-intensiva para regulação e necessidade do Estado da Bahia

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

IV - CONCLUSÃO

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

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

necessidade, de acordo com a sua necessidade.

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

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

fato noticiado e que ensejará a celebração do termo.

Friso, também, que o presente parecer não se atém à autenticidade dos documentos

apresentados, à compatibilidade dos preços com os praticad%,nj6hercado e à pertinência das

condições negociai" Sq<;,::'::í:t;

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

praxe e atendidos os apontamentos:

l) Em cumprimento ao Principio da publicidade, seja publicado na imprensa oficial do Município, e

quando se tratar de verba federal que seja publicado no Diário Oficial da União-DOU, aviso

contendo o resumo da dispensa como forma de garantia de eficácia do ato administrativo;

2) seja o processo em tela submetido à análise da Contabilidade e Controladoria Interna da FASI a

quem cabe, através de seus sistemas de controle interno, examinar as fases de execução da despesa.

dotação orçamentária, inclusive, verificando a regularidade das licitações, contratos, temos, sob os

aspectos da publicidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade". Devendo ainda. a

Controladoria Interna se manifestar através de '"relatórios, auditorias, inspeções, pareceres, outros

cjocum;ntos necessários e pronunciamentos voltados a sanar possíveis irTegularidades/vicios:'¶ {b \ivi\lô

necessario. Kèn\j\úqjQ ,ci0\ l

É o parecer. jallm s ç'u JÜU" ' pi

,, dá çpl

Eqü' dê KçN

pr"'"j""

Itabuna-B& 03 de setembro de 2020. , ,, d, CP'

Mi ele arrôco c'
Assessora uridica ¶ ,j
OAB-BA 59.866 OM

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira. s/n° - CEP: 45.6QCAXX) - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/#1-62



l

. +SUS ,uE,t!,S,!,,,, )"}SAÚDE DE ITABUNA

um
LICITAÇÕES E
CONTRATOS

AUTUAÇÃO

Processo Administrativo: n"0272/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 057/2020

Contrato De Prestação De Serviços n° 800/2020

Valor Mensal Estimado: RS 64,200,00 ( Sessenta e Quatro Mil Duzentos Reais)

Valor Global Estimado: R$ 385.200,00 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil e

Duzentos Reals)

Contratante: FASI- Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna

Contratada: Separar Produtos E Serviços Ltda:

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

objeto: Contratação de empresa especializada em locação emergencial de Central

Geradora de Oxigênio Medicinal dentro das medidas de enfrentamento da situação

emergencial causada pelo COVID-19, para atender ao HBLEM - Hospital De Base

Luis Eduardo Magalhães

Vigência/Periodo: 06 Meses - 22 de agosto de 2020 a 03 de fevereiro de 2021

Autuação: Ao 22° dia do mês de agosto de 2020, eu Renata Bomfim Silva Oliveira,

Presidente da CPL da FASI, autuei sob o n°272/2020, este processo administrativo,

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

,,,.$§'&e?::·
$§%V°

·,t::;:"

Renata Bomfim S[àNa\?
Presidente da Comissão,µe'&itação

'<\'° :,2'
0 F

\ 0nc\-:9

k
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CONTRATOS

GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE

POr1ària N' 0027/2020

r
k "

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

O Chrelor PrèMente da FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA no uso de
suas atnbuções que lhe roga o art,37 " 7° da lei Mumapal 1 942 de 27 de julho de 2QO4

Resolvo:

ART. 1'. Revogar a portaria de 0010/2020 de 14 de fevereiro de 2020, que trala da nomeação de
membros efetivos e suplentes, respectivamcnN, da CPL - Comissão Permanente de Liataçâo da
FASI

ART. r. Nomear a CPL - Comissão permanente de úcuação da fasi - Fundação de Atenção á

Saúde de Itabuna que passará a vgorar com a seguinte compo9ção

Membros éfetivos:

PRESIDENTE Renata Bomfírn Suva Ol ve rã .as©

MEMBRO jaihna Freitas da Sdva
N):%;;;

MEMBRO - Soraia de Ohveira Saium"' cg ^

Membro suplente: Q' 0

MEMBRO - Marihâ Sh|va dos Santos.

MEMBRO - Ricârdo Costa dos Santos

ART, J". Determmr que no |mped|menlo e àusèmua do presidente. seja o mesmo substituído por
um dos dois membros efetivos da CPL - Comssào Permanente de Liatação.

ART. 4". Determinar que na ausência de um dos trêS membros efetivos da CPL - Comissão
Permanente de Lialaçào seja a mesma c»mposta um ckjs membros supkntes,

E

ART, 5', Esta portaria êntrê em vigor na data de sua assmatura,

ART 6", Revogam-se as dlsposhçòes em conirano.

Regstre-se. Comumque-se Cumpra-se,

"""""'°"""'"""°'°" j'"?:Ur'::S:

, q,,,

"ê",;;"'

RobériO Gama Pacheco júnio' "" \ ;to

Dirotor Presidente da FASI

2020 l Av f·e'naridO Gomes Olivexa s/n' - ãmnõõax) 1lC]bljtlO Bçmu
'""' "" """'""'""°' '""""'"" 0QC\ '? (j

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SLZUSOKHCVSBVVFTVVCSGW

Esta edição encontra-se no site ofiaal deste ente



FASI
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A
SAÚDE DE ITABUNA

k

LICITAÇÕES E

CONTRATOS

Processo Administrativo: n°O272/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 057/2020

Contrato De Prestação De Serviços n° 800/2020

Itabuna: 22/08/2020

Nome do Fornecedor' CNPjr CPF

Endereço:
Separar Produtos e Serviços LTDA 03 i84 22O/OO01-00

Rua Aurora Maria do Nascimento Furtado, 50, Bangu, Rio de janeirolRj, CEP 21 862-720

' objeto:

Contratação de empresa especializada em locação emergencial de Central Geradora de Oxigênio Medicinal dentro das

medidas de enfrentamento da situação emergencla| causada pelo COVID-19 para atender ao HBL EM · Hospital De Base

Luis Eduardo Magalhães

PeriodoNigência' 06 Meses - 22 de agosto de 2020 a 22 de fevereiro de 2021

'"::,§oyç EsÜmado

ç?"-\O Valor Mensal Estimado: R$ 64.200,00 (Sessenta e Quatro Mil Duzentos Reais)
t,,ks'?Ê Valor Global Estimado: R$ 385 200,00 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil e Duzentos Reais)

)
. Cp oQjh'acterizaçãÔ da emergência ou razão da escolha ão fornecêãÕr"ê jüsíificativa do preço: "

Considerando que a partir de uma usina de oxigênio é possível produzir ambos, o oxigêmo e o ar comprimido medicinal:

Considerando a resolução RDC n' 50 da Anvisa; Considerando a normas ABNT NBR 12 188 & 13,587, Considerando

que em 28 de janeiro de 2020, o MS, por meio do COE-nCoV publicou a versão eletrônica preliminar do Plano de

i Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavirus, (2019-nCoV), com o objetivo de conter a infecção

humana e mihgat o aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pela COVID.19 e do Guia de Vigilância

Epídemologma (BRASiL 2020f BRASIL 2020h) Considerando que em 4 de feverewo de 2020 q MS declarou

l Emergência de Saúde pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo

Coronavírus (2019-nCoV), por meio da pubhcação da Portaria MS n" 188, e conforme Decreto n° 7 616, de 17 de
l novembro de 2011 (BRASIL. 2020C): Considerando a Lei n° 13 979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de wnportância mternacional decorrente do coronavírus

' responsávei pelo surto de 2019, Considerando a Medida Provisória N° 926. de 20 de março de 2020 "urgência

demandada é mcompativel com a reahzaçào dos procedimen(os hcttatórios usuais A solução e a utihzação dos

permissivos legais para a contratação direta, em que se prescinde de botação". Considerando que em 1 1 Março de 2020

a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a doença provocada pelo novo coronavírus ÇOVID-19 como uma

pandemia. Considerando o Decreto Mumcipal N'13 607 de 19 de março de 2020. dedarando situação de emergência no

âmbito do município de Itabuna, Considerando que o forneamento desses materiais aos beneficiários do SUS está

previsto no art 6° da Lei n° 8,080/90: Considerando que o direito ao acesso a tratamento hospitalar possui fundamento

! maior na Constitução Federal (vida, saúde, dignidade e desenvolvimento). Considerando que a Saúde encontra-se entre

os bens mtangiveis mais preciosos do ser humano. digna de receber a tutela protetiva estatal dessa forma a atenção à

Saúde consbtui um direito de todo cidadão e um dever do Estado, devendo estar plenamente integrada ás politicas

, púbhcas governam nt ," Considerando que a Lei n' 8.080, de 19 09 90, que institui o Ststema Único de Saúde.
F

estabelece a nece ddj»áb melhoria da qualidade Q$§úidâ decorrente da utiHzação de bens, serviços e ambientes

oferecidos à po área de alimentos a< ,cje novos ordenamentos que r§lgu|am, no ãmbi»a saúde, as
je'%'::,.., :"""' _ as,,,¢ i:?:,_ 00ç\ '? ' G" -

2020" i Av. Fem Gomes OIiveita $/í1' · CH' 45.6ÔU-(XXj - ||c)uuà kj Bgi1\kj
Tel" (73) A14J6QQ - CNPJ 02 762.633/(XX)I-62

P



&sus funE,I!.Se!çàoa _1À LICITAÇÕES E
'"Ú"' """'"" "'"'""" CONTRATOS0 um eçn,µakdo mag,almae$

b

relações entre agentes econômicos, à qualidade daqueles recursos e o seu consumo ou utilização: Considerando o Art.

l 196 da CF A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e econômicas que visem à

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário ás ações e sêrviçOs para sua

promoção, proteção e recuperação: Solicito então que seja deRagrado processo de dispensa de licitaçàj para a aquisição

de mediato após cotação de preços pelo menor valor com fundamento nos termos previstos da Lei Federal de Licitações

n° 8 666/93

UNIDADE ORÇAMENT RIA: 1515 - FONTE: 50 - PROjETO/ATIVIDADE: 6.443 /6.446

ELEMENTO DE DESPESA"3,3.90,39 00.000

Processo Administrativo: n°O272/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 057/2020

Contrato De Prestação De Serviços n° 800/2020

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

Dispensa de Licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo 24, Inciso VIl, da Lei 8.666/93, que fundamenta e

autoriza a dispensa de Licitação.

, ,,.S$j COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 22/08/2020
__ _ ,

' ,

F:,{'t:Ô:!]':,'.um.

Renda

!',, ,,,,, i

Membro Men¢tMS\óen\" Membro

DESPACHO FINAL- HOMOLOGAÇÃO - DATA 22/08/2020
DE ACORDO. EMITA-SE O EMPENHO

r"".
l (

V

Roberto ma Pacheco Júníoí e 'us bay da Rocha
Presidente Diretor Ad . Financeiro

,Mr
'3\ ';""y"' SijYQ

$g°áb:!)' '"C :C
.cnc\ ';t

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.600-000 - lfcjbuno -Bahia
Tel.: (73) 321 4- 1600 - C NPj 02. 762.633/000 1-62



RATIFICAÇÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n°0272/2020, Processo de Dispensa

de licitação n° 057/2020, Contrato De Prestação De Serviços n° 800/2020, realizado com Separar

Produtos e Serviços LTDA, CNPJ n° 03.184.220/0001-00, localizada na Rua Aurora Maria do

Nascimento Furtado, 50, Bangu, Rio de Janeiro/Rj, CEP 21 862-720, referente à Contratação de

empresa especializada em locação emergencial de Central Geradora de Oxigêmo Medicinal dentro

das medidas de enfrentamento da situação emergencial causada pelo COVID-19, para atender ao

HBLEM - Hospital De Base Luis Eduardo Magalhães. no Valor Mensal Estimado" R$ 64,200,00 (

Sessenta e Quatro Mil Duzentos Reais). Valor Global Estimado RS 385 200 00 (Trezentos e Oitèntâ

e Cinco Mil e Duzentos Reais), com vigência 06 Meses, foi publicado no Diáno Oficial do Município

de Itabuna, nesta data

Itabuna, 22 de agosto de 2020

Roberto G ma Pacheco Júnior
Diretor Presidente

i

j\O' , ,"'"¶üO\k|[\1ü
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RATIFICAçÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo. n°0272/2020, Processo de Dispensa

de hcdaçào n° 057/2020, Contrato De Prestação De Sèrviços n° 800/2020, reâlizâdo com Separar

Produtos e Serviços LTDA: CNPJ ri' 03.184.220/0001-00, localizada na Rua Aurora Maria do

Nascimento Furtado, 50, Bangu. Rio de Janeiro/Rj, CEP 21.862-720, referente à Contratação de

empresa especializada em locação emergencial de Central Geradora de Oxigênio Medicinal dentro

das medidas de enfrentamento da situação emergencial causada pelo COVID-19, para àtender ao

HBLEM - Haspital De Base Luis Eduardo Magalhães, no Valor Mensal Estimado. R$ 64-200,00 (

Sessenta e Quatro Mil Duzentos Reais): Valor Global Estimado' R$ 385.200,00 (Trezentos e Oitenta

e Cinco Mil e Duzentos Reais), com vigência 06 Meses, tQi publicado no Diário Oficial do Município

de Itabúna, nesta data.

ltabüna, 22 de ago$lQ de 2020.

Roberto Gama Pacheco Júnior
Diretor Presidente

- ·' jO(\\N\[(Á
Of,cla\

,.,;9" :::5,(jeN,p CJB ç;PL
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om ':':

"2020 Av Ferncjndo Gomes O1Ne'to. s/n'·' · C EP 45.6(Xj4XX) - itabuno -BaNa
tel. (73j 32 '4- 16ôq Cnpj CR 'c,2.c,33/OCXj 1-62
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DNPSGUCJPAWV9DGWZGR5KA

Esta edição encontra-se no site ohcial deste ente.



Segunda-feita Diaric' Oíicid do
7dejane|ro de 2019 Itabuna MUNHIMO, 2 - Ano, v2 - N° 4322

Portarias

+S Sk FASI [-í ,L DIRETORIA
U '===°'

.+:—'-,= ,
_ _ _J PRESIDÊNCIA

PORTARIA N" 004/2019

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

SOUSA OLIVEIRA CORDIER, nomeada pela l'onaria Municipal n" 9,()64 dc 17 dc
outubro de 2018, pelo Prefèito Fernando Gomes Oliveira. rio liso das atribuições que lhe
conkre o dispositivo da Lei Municipal n.° 1942, dc 27 de julho de 2004 e da conlòrmidadc
com art. 64, § r. do Estatuto da FASI.

RESOLVE:

Art. r - Revogar Portaria n'U014/2015 de 03 de agosto de 201 5.

Art. 2" - Designar para desempenhar a I'unçào de Fiscal de Contratos ADMINISTRATIVOS

em gcml, a exceção dos connuios médicos, do HBLEM - Hospital de Base Luis Eduardo

Magalhães o servidor técnico operacional:

DAVIDSON VIANA DOS SANTOS

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

Art. 4" - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Itabuna- BA, 07 de janeiro de 2019.

N "\\¶j\j\\"""

y iN\Õ: ,,,,,3:?:"
,,e?,¢xò: èj NELSIVANE SOUSA OLIVEIRA CORDIER

.j < jO Diretora Presidente - FASI l HBLE

,súY°

"<' ,,:,*: '

· çç\é"" "

" 2019 A ·' 'êmCinc1O Gornes O1Ne«a sm' mão Nmsa nho'cj cIas G'oças - Hat>unci/BA CEP 45 6Ç)1 554

lei 1731 32'4 |643 lpreskjêncKjl Cnpj 02 76 633/OçK)i ·62 · E·maü: cwe)onQ.huem@holrnad com

CERTIFICAçAO DIGITAL. LWQDTOZ/9PP2AHVXVSCDLA

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

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

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

Nome: SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPj: 03.184.220/0001-00

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

1 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos: e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas 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 10:28:35 do dia 13/07/2020 "hora e data de Brasília".
Válida até 09/01/2021,
Código de controle da certidão: 9CB5.2435.D3A0.16E6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

. Y
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19/08/2020 Consulta Regularidade do Ewipregador

N F

Voltar lmpnmi

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 03.184.220/0001-00
Razão SociaI5EpARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: r aurora maria nascimento furtado sn lot 38714 qdf lt19 l
BANGU l RIO DE JANEIRO l RJ l 21862-720

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

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

Validade:19/08/2020 a 17/09/2020

Certificação Número: 2020081901293468841164

Informação obtida em 19/08/2020 10:05:14

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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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Código de Controle

Procuradoria Geral do Município
X1CCCCBM99

Procuradoria da Divida Ativa

Página 1 de 1

CERTIDAO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Mumcipio do Rio de janeiro cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabihdade do sujeito
passivo idenbficado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

DO RIO DE JANEIRO após analisar o cadastro dos créditos SOb sua admmistraçâo, relativamente a SEPARAR

PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA mscrito(â) no cadastro nacional de pessoas juridicas - CNPJ sob o n'

03 184 220'0001-00 inscrição mumcipal n' O 259 007-7, com endereço no(a) R AURORA M N FURTADO, n' 50 - LOTE 01

PAL 49036 - RJ Cep 21862-720 certihca que

NAO FORAM APURADAS INSCRIÇOES EM DIVIDA ATIVA

I

Esta cerbdão compõe-se de 1 folha(s) e e válida por 120 dias, a contar desta data

Observações RiO de janeiro RJ 21/08/2020

1 Esta certidão refere-se exchmvamente à situação fiscal do(s) contribumte(s) acima mdicado(s) perante a divida ativa do

Mumcipio do Rio de Janeiro

2 A situação fiscal do(s) contribumte(s) quanto a créditos não inscrnos em div)da ativa deve ser certificada pelos órgãos

responsáveis pelas respectivas apurações

3 Esta certidão poderá ser renovada a partir de 06/12/2020 A certidão de smação fiscal é expedida no prazo de 10 dias,

contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Divida Ativa Não são aceitos pedidos de urgência

4 O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própna pessoa

física ou juridica interessada gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador

5 Regularize sua situação fiscal imedatamente efetue o pagamento ou parcelamento das d ividas apontadas nesta

certidão. apresente os comprovantes de pagamento ou de ínicio de parcelamento (ongmais, inc(ustve honorários, quando

devidos) e obtenha em dois dias Úte(s sua certidão de situação fiscal regular

O destinatáno poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Códvgo de Controle impresso

acwna no endereço damintemetrio.rj.gov.br

1=s
, , ",,ü[\'t!:\""

Ivo Marinho de Barros Junio' .iS\\õ \ 66GP\-
Procurador-Coordenador C'

Procuradona da Divida Ativa " Q

Mat 11/297 77
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03/08/2020 Cerlidão de Stluação Fiscal do ISS

' ' WW' PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO N· AUTENTICAÇÃO 9153162041

, +'e i, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
'., ' ¥'.1 · ÓRGÃO FISUBTFICIS-4

,1 ã -y'! '

SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
qir' t

"" COORDENADORIA DO ISS E TAXAS CONTROLE 44123/2020

NOME l RAZÃO SOCIAL l ENDEREÇO

SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

RUA AURORA M NASCIMENTO FURTADO 000050 LOT 1 PAL 49036

BANGU RIO DE JANEIRO 21862-720 RJ

CNPJ . INSCRIÇÃO MUNICIPAL

03.184.220/0001-00 0.259.007-7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS de QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 '

' CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribumte acima qualificado, não há auto de infração, nota de

lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débdo pendentes de pagamento

integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica. entretanto. :

assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no

que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legslação em vigor A presente certidão, válida para todas as ,

inscrições sediadas no Município do Rio de janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF

acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição

Certidão expedida com base na Resolução SMF n° 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores

.q:$ 'fí¶" Rio de janeiro, 3 de agosto de 2020, HORA. 10.53 49

c? çjb"

&:%,€S'

Dispensada a assmafura do Hscal ac Rendas, coMorme an 5°-A da Re5o|uçaç) SMF N" 1 897

OBSERVAÇÕES

, A autenbádade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrõnica da Secretaria Municipal de Fazenda, na
internet, no endereço (http.//www no rj gov-br/web/smf).

' O presente documento não certihca inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza dedarados :

, pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Naoonal Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo ,
Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por cerbdã;\:\{it"'ção fiscal :

I forneada pela Receita Federal do Brasil.

,
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPj: 03.184.220/0001-00
Certidão n°: 18123279/2020
Expedição: 04/08/2020, às 11:29:30
Validade: 30/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

l Certifica-se que separar produtos e servicos ltda (MATRIZ e filiais),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.184.220/0001-00, 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.brl.
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

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia
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· áí GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
?' , l

O@MilW ~

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N°: 07-2020/610099

Código de verificação de autenticidade: 15dadbedb139bdObOc942c694e187403

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - CPN

IDENTlFICAçÃO DO REQUERENTE

CPFl CNPJ- 03.184.220/0001-00 CAD-ICMS: Ativo

NOME l RAZÃO SOCIAL: SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identihcado, porém com exigibilidade
suspensa, ressalvado q direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que
vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 21/07/2020 ÀS 16:09:51

VÁLIDA ATÉ: 19/10/2020

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n' 109 de 04/08/2017

OBSERVAçÕES

l Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Divida Ativa, emitida pelo órgão próprio da

Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER n" 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATl-
FiswFaci|/pub|ico/autenticidadeHashCer1idao/consu|taAutenticidadeHash.xhtm|).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de
estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação
apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS:
ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo, DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado, NÃÔ INSCRITO
- estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação
deveráser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral lwww.fazenda.rj-gov.br).

A condição de não-inscnto ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de
Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo l da
Parte || da Resolução SEFAZ n° 720/2014.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

CèrtificO, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Divida Ativa, referente ao pedido 41647/2020 , que no período de 1977 até
09/04/2020 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Divida Ativa para (j contribwnte abaixo:

RAZÃO SOCIAL SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPj: 03.184.220/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 75.91639.6

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando
apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço http://www,dividaativa-rj.gov.br,

CÓDIGO CERTIDÃO: 93Q3.3120.3012.R120

Esta certidão tem validade até 06/10/2020 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 09/04/2020
às 15:36:52.6 , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Divida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 13/04/2020 às 18:21:33.5
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02/09/2020
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"' a" REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

- CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUM'RO D' IN'CRIÇÃQ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO '^'^ "^"""^
03.184.220/0001-00 05/05/1999
MATRIZ CADASTRAL

NQME EMPRESAR|AL

SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

m""*'"" DEMAIS

C DIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECON MiCA PRINQPAL

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador

C DIGO E DESCRtçAO DAS ATIVIDADES ECON M|CAS SECUNDAR|A$

28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e
acessórios
33.12-1-03 - Manutênção e mparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não es pecializado
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipa méritos de áudio e video
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDiGO E DESCMÇÃO DA NATUREZA JURÍD1CA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R AURORA M NASCIMENTO FURTADO 00050 LOT 1 PAL 49036

Cep BA|RROIDISTR|TO MUNICIP1O UF

21.862-720 BANGU RIO DE JANEIRO RJ

ÈN(jÈREÇXj ELETR NIÇQ TELEFONE

VENDAS@SEPARAR.COM.BR (21) 2401-5412

ENTÉ FE[)ERAT|VO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 04106/2005

MÒT1VÕ DE SJTUAÇAQ CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA S|TUAÇÃO ESPECIAL
********

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

Emitido no dia 02/09/2020 às 10:10:02 (data e hora de Brasilia). ,¢Q,dí\«\\ç' Página: 1/1
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0;' jUCEi l !Á ® · ® "°'°"'""°
0' , " 00-2019/595537-4 RecetMo em l6/10j2019

â · JUCERJAP

km' m :7 'm m.'. -i| ·4_ IA '.f" f 'I-K fm l '"' ' l 'l Último arquivamento: Orgjo CokuladQ pm33.2.0627762-5 ® " (XXJO3S70838 05,/04./2019 ,urW G(JkG,ÇQ 404,tXj

Jv' NIRE: 33 2.0627762-5 DNRC 0,00 21,IXJ

SocIedade empresária lim itada SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LIDA

~k Boleto(s): 103 2 14975

Normal Hash: q794CE7Ê34j3F7Á71B-A3AFmACF4977CD3F3

'm· Iermo de=a,UTE,N,T1,CAQO
$EPANU1 E SERVIÇOS LTDA

OdVk0 #"ç$

COd Qtde. criçâo do Ato l Evento
322 l Waç39/' a Dqcjq5 ¥ ck Nome Èmw6'áww

X KKXXXXXXKXIdXU

XXX A.k XXXXXX KAjUÇA xá XE

XXM u. «KXKRKXXKXXx µ.·..KMK-KX UXKKXXXXX"XXXX.KRXXK¥

X XX

CEHI)FICO O (XFERIMENTO POR CARLOS MAGNO CjUVEIRA DOS REIS O NÚMERO E [jATA ABAIXO:

|NIRE l AdrW~~to CNPJ Enckroço l EmhN'Ko compbto no 0MtorÍor Wrru Município E$mcj

00003795613 Q3184.220/0001-00 Rua Aurcra M Nascmtnto Furtado SO Bangu Rio de janewo RJ

XXXXXXXXXXX xx-xxx.xxx/uxx-xx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX uxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/'XXXX-XX XXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.X xxxxxxxxxxxxuxxxxx XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXJOCXJCXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX xx.xxx.xxxlxxxx-xx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/KXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxuxxxxx XXXXXXXXXX Xx ,

XXXXXXXXXKX xx.xxx.xxx/uxx-xx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

l XXXXXXXXX» xx.xxx.xxx/'xxxx-u xxxxKxxxxxxxxxxxu KXXXX XXXXXXXXXXXXXXKXXXX XXXMXXXXKX XX

xxmcxxxxxxjd XX.XXX.XXX/KXXX- n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX- n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX .XXX/XXXX-XX xxxxxx](xxxxxxxxxxxKkm XXXXXXXXXXXXXXXXYXX XXXXXXXX)CX XX

XXXXXXXlCXXX xx-xxx.xxYjxxxx- XX XXXXXXXXJ«XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXKXXXXXJK XXXYXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX xx-nxxxx/mx-xx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX KLXXXAXX/XXXX-XX xxxxxxjo(xxxxxxxxxxm«x XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX xx.xxx,xxxjxxxx-xx xxxxxxj(xxxxxxxxxxxxxmK XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-KX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX &.xxx.xxxjxxxx-kx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJC XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX xx.xxx.xxxjxxxx-xx XXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX xx.xxx-xxx/xxxx-u XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX xx.xmxxxjxxxx-u XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxàhxxx XXXXXXXXXX joe

l l

, d t9,'

,m ,,,,M,,,,, ,,,,N,&,m,,,,,n,,,

=== """'9'>'°'" í ,jSü°°" gú:::" :"'""1 rm
"' J<:\'°::,*: W< '"P""'"

.·- çjç,n'j,\

: junta Comercial do mtmo do Mo de janeiro "" _ :
ll Nome : SEPARAR PRODUTOS E SERVICQS LTDA '

: Nome Navo: SEPARAR ?RODUTOS E SERVIçOS LTDA .JLJCEFLIA l
: NIRE: 332.0627762-5 PrçtQçQíw 00-21)19/595537-4 Data do protocolo: 16/10/2019 l

: CERTIFICO Q ARQUIVAMENTO em 1'//10/2j19 SOB O NÚMERO 00003i'956l3 e demais constantes do termo de :

: autenticação. :
: Autenticação: 5Ec5AD6D2cm160BEEAD8BD9DEED59704F563AEc603cl7874lc335c7E4895404 :
l Para validar [j documento acê3sè http://www. jucerja.rj .go'U.br/ser%'icof/chanceladigital, informe o n" de protocoiQ. Pag. 1112 :

Q
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s~wt»m lmMç!kj ¶bnplN=çM

00-2019/595537-4 16MQQ19-10:35:59
Júnbb t"orm "ê»1 dei rm So m !»nektj

JUCERJA l (J¶,b çúwbdo P¶p

Axkcujm m "w! [y Cr.CK um úNm Amµmmnm:

Q5/04R319 _Àjn1d u:';, ClO 404 COl 33nj06zn62-5 DRE í C, JO 21 CO

MOM: JJÀ Xü7?bí.5

SEPARAR PROCUTO'5 E SEFN'KQS ÜDA

%cMade empres àn hnutmh
Hié10(b)' 1A3?149Y

M wxih: 4/sm1mdjmm71&AaF-AcH$77c D3'3
h 4

F'"" ! |I|I¶IM||¶|I||NIi|||
REQUERIMENTO

Ikno Sr. Presidente da Junta Comercial dei Estado do RiD de Janeiro

SEPARAR PRODUTOS E SERV1COS LTDA

requer a v. sã o defenmmto do segukite ato:

O6àWo ~ CLtde do ato l F)mu bçãod¢ edenftj

do ARO Evento

0'02 Q22 l Nter ào ARU? c de (JiKlo5 c cie hkjmc EmwmNl

XMM XXX MjLj«KKxjQtxmamK]K

xxx ím
E

XXX XXXXAM xxjCkkXX EH ICM EX NK¥XX K K M A E43XW:KXX1 3L :a 0HKXU XKX RXXXNXXXXKXX

jLth XXX xYmxxxKMjcKxmcxxrKµÀxxKÀxxKKmGmcxxKxxxu]uQmDçKmcxxKuKKKxxxxN

Representmte legal a empresa

Local Nome' . EL'U SEi':,t':in',: l ' i; í:,, ! ' í: _
Assinatura:

^-~e—~_-
_

Tekfone de contato: f { " I"") '") "j M q Cj z
, ,, , , ,,, ü ^ à' m ~ Ill JMbài im i l m.- - - — -—-

Data ' .--.E-mall: '" '0,'!| ri' )'!"|"(l; SPD Q.rR.c'c"cI '

TbPQ dc documento: Hibrido

Data de criação: 01/10/2019

Data da Id entrada;

, :||||||||th||||||||||l||||||||||;|||l|||||||l|I|!|||||||
C0-2Ql9/595537-4

4
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0" " " " " " """ """""""""""""""""" " """"" """"" " " " " """ " """"" """ """" "" " " " = " " m ~~_~m m m m 3
: junta Ccimrcía1 do Estado do Rio de janeiro "!7 :
i Nome: SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LIW. " :

: Nome Novo: SEFARAR ?A3FUTOS E SERVIÇOS LTDA .JLJCEI d JA)1
k Q

i N1RE: 332.0627762-5 Prctocolo: 00-2319/595537-4 Data do protocolo: 16/10/2019 "' " ' """'al . ' :

: CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em ]"//10/2319 SOB C NÚMERO 00003 '95613 e demais cQj",stantes do termo de " """" i
I
: autenticação. :

l Autenticação: 5EC5AD6D2G01160BEEAD8BD9DEED59704F563AEC603Cl7874lC335C7E4895"04 :
L para validar documento acestae http://www _j'!f!!ja.rj .gov.?f/mervjcos/çhanc€1adigita:, informe o ri" de protocolo, Pag. 2/12 l
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, , SépàrAr Pmdütos e ServiçQs Ltda.? ": Rua Aurora Marla do Nascimento FurtMa. 50 - Bamu - Rio dE Janeiro -" SeparAr """""""°""""""""' '""""""'"" """"'""

CNPj:O3.1&4.220/0001-00 IE: 75,916-396
E-mail: separar@separar com.br

ALTERAÇÃO DE c,o.NmAT,oAo,c!A,LN°.1.2pA.spc,I,EpAp,E,

EMPRESARIAL SEPARAR - PRODUTOS E SERVIçOS LTDA.

CNPj: 03.184.220/0001-00 NIRE: 33,2.0627762-5

ELIO SERGIO PEREIRA. brasiietro, viúvo, empresário, residente e domicüiado
na Rua Aurora Maria Nascimento Furtado, 50 - Bangu — Rio de Janeiro - RJ -
CEP 21,862-720. portador da carteira de identidade n° 02 332.153-2, expedida
pelo DETRAN/RJ e do CPF n° 252,911.657-15, e

PAULO GIL ALMEIDA PEREIRA, brasilewo, divorciado. empresário, residente e
domiciliado na Rua Aurora Maria Nascimento Furtado, 50 - Bangu - Rio de
Janeiro - RJ - CEP 21.862-720, portador da carteira de dentidade n°
11.418.335-3, expedida pelo IFP/RJ e do CPF n° 074 094.157-70
Únicos S6ciOS componentes da sociedade empresanal SEPARAR -
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Aurora Mana do
Nascimento Furtado, n ° 50, Lote 1, Pal 49036 - Bangu - Rio de Janeiro - RJ -
CEP 21 862-720, inscrita no CNPJ sob n" 03 184,220/0001-00, constituída por
contrato social arquivado na JUCERJA sob o NIRE 33.2 0627762-5 por
despâcho de 05/05/1999, e alterações pDsteriores, serido última arquivada sob
o n' 3001132, por despacho de 27/Õ1/2017, resolvem, de comum acordo.
alterar q seu contrato social consohdado, mediantes as seguintes dáusulas e
condições

A) Alterar a CLÁUSULA PRIMEIRA, que passa a ter a seguinte

,$' '"d'çâo
$S A sociedade empresarial gira nesta praça sob a denominação 6ociâl

«:, de SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

3$'sg %y' B) ::::,a CLÁUSULA TERCEIRA, que passa a ter a seguinte

O objetivo da sociedade será a exploraçãD das seguintes atividades.

FABRICAçÃO, VENDA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, DISTRIBUIçÃO,

SERVIÇOS, MANUTENÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO,
ASSISTÉNCJA TÉCNICA E PROJETO (DE):

I) Gases mediciriak, industriais, laboratoriais, de Respiração Humana, de
Atmosfera Controlada, gasosos e líquidos criogênicos:

2) Equipamentos médkxrhospitalares, odontológicos, eletmmecãnicos,
labcwabriais, navais, industriais, agropecuários, meio ambientes,
amnáuticos, militms. segumnça do trabalho, telecomunicações e
perilêhcos, e de respiração h na ambientes confinados: 4Í

,,,,,:,F" ,,,,,:"

¢';'::'::: ' j1

·

,---------------------------------------------------------------- -- ------.--...........:.-.-!j------------st\n')"

: junta do Estado do Rio do janeiro r :j" :
q

l Nome: SEPARAR PRODUTOS E SEAVICOS L,TDA
l Nome Novo; SEPARAR PR31JUTOS e: SERVIÇOS I,7'DA l, -J1JCElt JA :
l NIRE: 332.0627762-5 F'r¢toççü»: 00-2019/595537-4 Data do protocu]o: I6,'|Q..·'2019

m..' ..... .i,i: .. ;":'"' ·4/

l

l certifico o arqwvakento em l,"/'la/20]9 sqb o t·IÜK1ERC) Ç·["Q'J.í.'95bl i e dcmais çjg Lceilf Ie.
: autmnticàção.

: Autentiçaçaq: 5EC5A[)6D2(10 l6DBEEA:>BH1)g[)F:E:[)!z9704F563AE,c€j3cl 'B .'4123j!c 'E'.'i83:mc.-l
l para valÍdar [j document':' acesse ht: F: //w'ww- j'icerja.r n! r l' çit t ·." '.

. Fa a ,
3 ·' i ' }

m..... . .... . . ..... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ - __ _ _ __ __ - __ _ _ ___ __ _ _ - _ - - - _ - - _ - - - - - - - - - - . - - . . - . - - - - - - . - - - - - - - - - - - . - - - - - , , . . . . - - - - _ - - _ _ - _ __ __ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ __ I
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3) Sistemas geradores de ar comprimido, vácuo. oxigênio, nhogênio,
hidrogênio, ozônio e periféricos:

4) Sistema de pressurização de gases a baixa, média e alta pressão:
Fabricação de compressores Booster para gases isentos de óko e
Iubnficados para baixa. média e alta pressão, amphação. tratamento e
purificação de gases, liqukjos e periféncos,

5) Sistema de tratamento de óleos, Iiqudo combustível. gás combustível e
periférioo,

6) Equipamentos de tratamento de efluentes. água, ar e gase3 em geral;
7) Tubulaçõm de gases líquidos, afluentes, e¶uentes e periféricos,
8) Câmaras hiperbáricas, hipobáricas e periféricos;
9) Rede de gases em cobre, aço, inox e compost« químicos com

decapagem, passivação, taqueamento, qualificação e certrficação de
soldas;

10) Equipamentos e sistemas de mondoramento, análise e medição de

gases;
11) Quald\caçâo de gases e vácuo;
12) Quahficaçào de equipamentos médico-hospdalares, ektromecãnicos

Iaboratonais, navais, industriais, agropecuários, de meio amMente.
aeronáuticos, mildares e de telecornumcações:

13) Sistemas geradores dê eletricidade, acumuladores e periféricos:

14) Nacionalização e eqiúpamentos,

15)Contêinereg. abngos, tendas, galpões e coberturas articuladas para

utilização médico- hospitalares e laboratoriais, acoplados dos sistemas
elétrico, eletrônico, hidráulico, sanitário, gases medicinais e acessórios

de fim de linha.
16) Mobihários e muipamentos médico-hospitalares e hboratoriais:

17)çursos de utilizaçào de equipamentos e de segurança do trabalho com

teatraiizaçâo.
18) Equipamentos e sistemas de manutenção, análise e qualificação de

sistemas elétricos e seus periféricos,\, 19) Cilindros de alta e baixa pressão. acessórios, válvulas redutoras de

,5? "çj pressão e componentes acessórios para linha de gases medicinais,

F\ 0r r" industriais e vekUares:
20) Máquinas e equipamentos destinados à p«xiuçâo de cilindros para I -

jG <& . ' gases e extinção de mcêndío: '< ·

21) Processos de aplicação de gases medicinais, ind ustria8 e laboratonas;
22) Máquinas e equipamentos de solda e corte e correlatos. equipamentos

para gases em geral, máquinas e equipamentos para a tndústnâ

metalúrgm e mecânica,
23) Equipamento com asoria de pmfi$8ma de saúde e pacientes «n

domidHo;
24) Inhaestrutura de paio e assktMcia à saúde de pacienW no dmlcüio:
25) Aten&nentD m=·ml·rnodomkáuo:

·, ;çj % ' L"
"":.. i -N
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26) Tratamento térmico, químico, mecânico, metalográfico, usinagem,
limpeza. testes e pintura de cilindros:

27) Locação, reparos, montagem, conservação e manutenção de cilindros,
máquinas e equipamentos:

28) Produtos para a saúde, correlatos, acessórios e equipamentos
fabricados por terceiros. incluindo, mas não limitados a, reguladores de
pressão e válvulas, fluxômetros, máscaras e kit nebulização.
especialmente para terapia do sono. oxigenoterapia, gasoterapia,
ventilação rmcânica e asma:

29) Produtos para a saúde, correlatos e acessórios, incluindo, mas não
limitados a, reguladores de pressão e válvulas. fhixomdros. máscara3 e
kit nebulização.

30) Distribuição, importação e exportação de produtos para a saúde,
correlatos, acessórios e equipamentos fabricados por terceiros,
incluindo, mas não limitados a reguladores de pressão. váNulas,
fluxômetros, mascaras e kit nebulização. especialmente para terapia do
sono oxlg6noterapia, gasoterapia, ventilação mecânica e asma;

31) Equipamentos, tratamento, coleta e deposição de resíduos de ahuentes
e efluentes (água e esgoto);

32) Equipamentos para extração, fabricação, tratamento, comercialização
de gás gerado por rejeitos ou natural:

33) Equipamentos e sistemas de manutenção. análise e qualrficação de
sistemas elétricos e seus periféricos:

34) Equipamentos para análise, tratamento, purifcação e transformação de
líquidos e gases de utilizações diwrsas;

35) Fabricação de peças e acessórios para máquinas e equipamentos de
uso geral,

36) Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral:
37) Instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de

uso geral, quando executadas pela unidade fabricante.

-. " C) - à vista das modificações om ajustadas consolida-se o contrato "\ \\\\jQ\\\j¢\\
,,,,,Â' 'oáal com a seguinte redação' ,C',;,\¢S\ n:o\\cS'
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

PRIMEIRA - A sockdade empresarial gira nesta praça sob a
denonMação social de SEPARAR PRODUTOS E SEFMÇOS LTDA.,
podendo abM is u suamais em qualquer ponto do Nnitório
nacional.
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A 'i
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SEGUNDA - A sede da sociedade é na Rua Aurora Maria do
Nascimento Furtado n° 50, Lote 1, Pal 49036, Bangu, Rio de Janeiro,
RJ, CEP 21862-720.

terceira - O objeto da soaedade será a exploração das seguintes
atiwclades"

FABRICAçÃO. VENDA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAçAO,
DISTRIBUIÇÃO, SERVIÇOS, MANUTENçÃO, MONTAGEM,
INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PROJETOS

(DE):

l) Gases medicinais, Industriais, laboratoriais, de respiração humana,
de atmosfera controlada. gasosos e |iqu|do8 cri%ênicos;

2) Equipamenbs médk»-hosprtalares. odontológicos, ektronnecânk»s,
laboratoriais, navais. industriais, agropecuários, meicj ambientes,
aeronáuticos, militares, segurança do Trabalho, telecomumcações e
perifénoos, e de respiração humana para ambientes confinados:

3) Sistemas geradores de ar oomprimido, vácuo, oxigênto, nitrogênio,
hidrogênio, ozônio e periféricos:

4) Sistemas de pressurização de gases a baixa, média e alta pressão;
' Fabricação de compressores Booster para gases isentos de óleo e

lubrificados para baixa, média e alta pressão, ampliação. tratamento
e punhcação de gases, liquidos e periférms:

5) Sistema de tratamento de óleos, liquido combustível, gás
combustíveis e periféhcos:

6) Equipamentos de tratamento de efluentes, água, ar e gases em
geral:

7) Tubulações de gases, líquidos. afluentes. efluentes e periféricos,
8) Câmaras hiperbáricas, hipobáricas e periféricos;
9) Rede de gases em cobre. aço, inox e compostos químicos com

R'
Sq decapagem, passivação, taqueamento, qualificação e certificação de

-çy'iS' soldas;
ççü "J', 10) Equ"pamentos e sústemas de mon toramento, anál'se e medição de

jiY"<ètY· " ,,)'Q=cação de gases e vácuo:

2) Qualificação de equipamentos médico-hospitalares,
. eletromecânicos, laboratoriais, navais, industriais, agropecuários, de

meio ambiente, aenonáutkm, màitms e de telecomunicaçDes;
13) Sistemas geradores de eletriàdade, acumuladores e peMêricos;
14) Nacionalkação de equipamenM;

Y
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15) Contêineres. abrigos. tendas, galpões e coberturas articuladas para
utilização médico-hospitalar e laboratorial, acoplada dos sistemas
elétrico, eletrônico, hidüulioo, sanitário. gases medicinais e
acessórios de Nm a de linha,

16) Mobiliários e equipamentos médco-hospítatares e laboratoriais:
17) Cursos de utilização de equipamentos e de segurança do trabalho

com teatralização;
18) Equipamentos e 4stemas de manutenção. análise e qualificação de

sistemas elétricos e seus periféricos:
19) C ilindros de alta e bakxa pressão, acessórios, válvulas redutoras de

pressão e componentes aoessórios para linha de gases medicinais,
industriais e veiculares,

20) Máquinas e equipamentos destinados à produção de cilindros para
gases e extinção de incêndio:

21) Processos de aplicação de gases medicinais, industriais e
laboratoriais:

22) Máquinas e equipamentos de solda e cone e correlatos,
equipamentos para gases em geral, máquina6 e equipamentos para

indústria metalúrgica e mecânica:
23) Equipamento com assessoria de profissionais de saúde a pacientes

em domicilio:
24) Infraestrutura de apoio e assistência à saúde de pacientes no

domiálio:

k ' '

l '

, ,,
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25) Atendimento médico-hospitalar no domicilio;
26) Tratamento térmico, químico, mecânico, metabgráfco, usinagem,

limpeza, testes e pintura em cilindros;
27) Locação, reparos, montagem, conservação e manutenção de

cilindros. máquinas e eqwpamentos;
28) Produtos pam a saúde, correlatos, acessórios e equipamentos

fabricados por terceiros, induindo, mas não limRados a, reguladores
de pressão e válvulas, fluxômetros, máscaras e kit nebulização,
especialmente pam terapia do sono, oxigenoterapia, gasoterapia,
ventilação mecânica e a8ma;

29) Produtos para a saúde, correlatos e acessórios, incluindo, mas não
limitados a, reguladores de pressão e válvulas, Ruxometros,
máscaras e kit nebulização;

30) Distribuição, importação e exportação de produtos para a saúde,
correlatos, acessórios e equipamentos fabricados por terceiros, .. , -..i .. ,y,\'"\"
mclumdo, mas nao lmdados a, reguiadores de pressão váhmlas,ffuxometm, máscaras e kit nebulização, especialmente pa'a t"mj?(\\SÚQ':':i\" ':::,' '

do sono oxigenotempia gasotempia, ventilação mecânica e asma: ,?,ego
31) Equipamentos, tratamento, coleta e deposição de fe$fduo6 de c""

a¶uentes e efluentes (água e esgoto);

5

0c!n"5c' p' í'
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32) Equipamentos para extração. fabricação. tratamento,
comercialização de gás gerado por rejeitos ou natural,

33) Equipamentos e sistemas de manutenção, análise e qualificação de
sistemas elétricos e seus penfericos,

34) Equpamentos para análise. tratamento, purMcação e transformação
de liqudos e gases de utilizações diversas:

35) Fabricação de peças e acessórios para máquinas e equipamentos
de uso geral;

36) Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral:
37) Instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos

de uso geral. quando executadas pela unidade fabhcante

QUARTA - O prazo de duração da presente sociedade é por tempo
indeterminado, sendo que o inicio de atívidades da Rrma social conta-se desde

02 de maio de 1999.

QUINTA - O capital social é de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de

reais) dividido em 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de cotas no valor nominal
de RS 1,00 (Um real) cada uma, subscrito e integralizado em moeda corrente
do pais e distribuído entre os sóaos da seguinte forma

" SÓCIOS" " "" " "N"de"CÕtãS" "i""'""Varor(R$) ' %

Elio Sergio Pereira 18,750,000 : 18,750.00,00 . 75
Paulo Gil Pereira 6.250.000 : 6.250.000,00 ' 25

l . TOTAL 25 000,000 , ' 25 000.,000,00 100.

Parágrafo primeiro - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas

cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social, quando for o caso

Parágrafo segundo - As3 cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o exprêsso consentimento dos oon%rcios para os
quais fica assegurado, em iguakiade de condições e preço direito de
prefeNncia para a sua aquisção se postas à venda. formalizando, se realizada
a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

b

SEXTA - A admmistração da sociedade será exercida por ambos os sócios,
em conjunto ou individualmente. que se incumbirá de todas as operações e
mpresentarão a sociedade ma, passiva, judicial e extrajudicialmente,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao iMemse social ou assumk obngaçõe$ kvor de qualquer

. ,jàbta ou tetueims.

,,J%Ç::k '; ?,Í!Í
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SÉTIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os

administradores prestarão contas justificadas de sua administração,
procedendo à elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de
resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas cotas os
lucros ou perdas apurados.

OITAVA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, em
reunião, os sócios deliberarão sobre as oontas e designarão administrador
quando for o caso.

NONA - A sociedade poderá a qualquer momento abrir ou fechar filial ou outra
dependência mediantes alteração oontratual assinada por todos.

DÉCIMA - Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal. a

titulo de pró-labore. observadas as disposições regulamentadas pertinentes.

DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócios, a sociedâde

continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. NâCi sendo
possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da fesolução, verificada em balanço especialmente
kvantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado nos casos em que a

8oàedade se resolva em relação a seu sócio.

DÉCIMA SEGUNDA - Os administradores dedaram sob penas da fa, de que

não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os dedos dela,

.,Sy'
rO·

éé?'"
Ç N sy

a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou
por crime fahmentar. de prevaricação. peite ou suborno. concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
nomla8 de defesa da concorrência, contra as ralações de consumo, fé pública,
Ou a propriedade.

DÉCMA TERCEIRA - NOS termos do disposto no artigo 1071, inciso V do

Código Civil Brasileiro, o Contrato Social poderá ser alterado por sócios que
epresentem no minimo três quartos do Capital Social.

DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos do presente contrato serão resolvidos

pela aplicação dos dispositivos do Código Civil Brasileiro e, supletivamente,
pela Lei das Sociedades Anônimas e sem prejuízo de legislações .I .,, yjii' ")".'j'·i'j"'
supervenientes que venham a batarda matéria. 'íRgüjtü"DÜ"\ ' , Of'?:',

, . pre 'j3 "' "CIMA QUINTA - Fica eleho o foro regional pertinente à sede da 6loâedade pre ' '
émpmarial na Cidade do Rio de janeko pam o exemício e cumprimento dos

olmaçõe$ multante deste contrato.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 2 (das) vtas
arquivadas na JUCERJA para que produza seus efeitos legais e serão válidos
por si, seus herdeiros e sucessores

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019.

<=Ç":. - '

'I' Se'g'o 'e'e'm

,g^> J '
Paulo Gil Almdda Pemlra
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m m m·m m m: junta Cçmreial do Estado do Rio de janeiro " : l
Ql Nome: SEPARAR PRODUTOS E SERVIçOS LTDA '

l Nome Novo: SEPARAR ??K)DUTOS E SERVIÇOS LTDA .JLJCEFI:A I

l Níre: 332,0627762-5 Prctocolj: 00-2Jl91595537-4 Data do prQtocolo: 16/10/2019 !

: CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em l'//'l0/2jl9 SOB O NÚMERO 00003795613 e demais constantes do ÉètRIQ de :
P

: autentícação* :
: Autenticação: 5EC5AD6D2CJOI 260BEEAD8BD9DEEDS9704 F563AEC603C178741C33SC'E4895404 l
i Para validar :j documenta acesse htzp://wvw, jLjcerja.rj-gòv.br/servícos/chanceladiglta:, informe o n" de protocolo. Pag . Ill 12j
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
W:

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

a. màlèse e o aete'.-'endc deste ãQcümemo sedio efetuados pck) s%lj|nte órgão.

· Junta ççmerciai do EstMo do Rio de janeiro

AOTCKXJLO RECESLM

RJP?W212795

01, lDENTIFICAçÃO

JONIE EMPRESARiAL (Níw OU N' DE NSCRçAO 1\KJ CNPJ

EPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 3.184.22D/D001 -DO

OZ MOTNO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO íjç6 EVE N"OS SOUàTAIjOS q ÔÀ1A CXJ EVENTO

2Z) Alteracao do nome emp(esaria| (firma ou denominamo)
244 Alteramo de atividades economkas (µincipa1 e GècuMarkts)

Múme« C"cmmk 7463 mt84??!xujm

03- IDENTIFICAçÁO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

KJME Cpf

ELIO SERGIO PEREIRA 252.9¶1.657-15

: OCmL CWA

01/1QQ019

04. CÓOK3O DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documoMo fcjd assinado com q cmi'ócmo digib| do NI: 03.184=0mo1-00

Ayam:í ~ nWuçào hk)muka N : %3.¢o 7/ ao Bêzmbm a 20¶8

,,,,,S,\\)("

i :::,i;,:e:'

, "y'

Ô,,,\C' :::':á"
'?'

çjQrSF:S'

11¶

g

: Júntn CoaercU1 do mudo MiO de j~Lro :
l Nome: SEPARAR PRQOUTOS E SENVICOS LTDA 93 31JCEFLJA i

l Nome Navoí SEPARAR ?R0DUTOS E SERVíÇOS LTDA J l
l NIRE: 332.0627762-5 FTQEQéolo: Cl0-2Cl19/595537-4 Data dQ pwtocolo: 16/10/2019 ~"~' l

: CERTIFICO o ARQUIVAMENTO em I'//10/2jl9 SOB O NÚMERO QQOOj/95613 e ãemaís constantes do Eqfinq de l
P

: autenticaçàm l
: AutenticaçM: 5Ee5AD6D2cc:l60BEmDBBD9DEED5g704F5E3kcE03cj"874je33sc'E4e95404 :
i Para validar 3 meumemo acê¶5c F.Lzp://w¥w.)4cer]a-rj.gov.br/'3eEvicQ¶/¢han«ladigita:, informe o n" de protocolo. Pag. !2/18
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Processo de Dispensa N' 057/2020

Processo Administrativo N" 272/2020

Contrato De Prestação de Serviços N" BOO /2020

Realizado 22 de agosto de 2020

Homoiogado. 24 de agosto de 2020

Contrato de prestação de serviços celebrado entre

FASI (Fundação de Atenção à Saúde do Itabuna) e

a empresa Separar Produtos e Serviços LTDA.

mediante os termos e condições subscritas

a FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA. pessoa jurídica constituída de forma

fundacional, de interesse público, a teor da Lei Mumápaj 1.942 de 27 de julho de 2004: ente da Administração
Pública do Municopio de Itabuna, Estado da Bahia, corn sede na Av Fernando Gomes, sIn, Nossa Senhora das
Graças, Itabuna, CNPJ n° 02.762.633/0001-62, representada neste ato pelo Diretor-Presidente, Sr Roberto
Gama Pacheco Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 07.960.182-00, CPF n°

984,754,795-53, tesidente e domiciliado na Rua Floresta, ri" 331, Bairro São Caetano, CEP: 45.607-090
nomeado através do decreto municipal de n° 13.618, publicado no DOM em 31 de março de 2020 - Edição
3,913 e assinado pelo Prefeito Fernando Gomes Oliveira no uSO de suas atribuições que Ii1c saci confèndas
pelo art 66, mctsos VIl e xii da lei Orgânica do Munictpio - LOMI. doravante denominado CONTRATANTE e
do outro lado à empresa SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. pessoa jurídica de direito privado, com

sede na Rua Aurora Maria do Nascimento Furtado, 50, Bangu, Rio de Janeiro/Rj, CEP 21 862-720, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 03.184.220/0001-00, representada neste ato por seu sócio admimstradot St Eho Sergio
PeMra, çxmadof da identidade 02.332.153-2 expedida pelo DETRAN/RJ. doravante designada simplesmente
CONTRATADA celebram o presente CONTRATO mediante as seguintes Cláusulas e condições, que

mutuamente outoc'jam e estabelecem, tudo de acordo com nDrlllas gerais de que lrata a l ci F ederal ii" 8,6ti6.
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais riorrnas al1|mntes à m.ih"rj;,,

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1 O presente contrato tem por objeto a locação emergencial de Central Geradora de Oxigênio Medicmal
dentro das medidas de enmntam0nto da situação emergencial causada pelo COVID-19, para
atender ao HBLEM - HOSPITAL DE BASE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, localtzado na Av

"' Fernando Gomes, SIN, Balm Nossa Senhora das Graças. na odade de Itabuna l BA, nas condições
OP, especificadas no Orçamento n° 445·20 anexo (parle integrante do presen(e inslrumenk)) t9 3egu(n|e

Fr?" quadro
çN"by"'"ltem

Descrição Un. Qt. ) V. Un, RS "·::~

Locação Mensal de Gerador de "Oxigênio

, MediciuaL pureza O, 93"'r97%. conforme I \\\)ÜÜ\\\'C\¶Ü
lÒlder micxu, composto [mj" X \Ü( O{\oa\
Usina bcradora de 02 Nr P. ^; I %^ , «" r-P-
COmpressor Parafúso 1,ubriíicado. i l ¢r:tc 33 " lj
Secadm de retirigeraçào ou Resfriador posierior: l

: Rescrvalórios Ar/O, contònnc t\SM1', com

l acessórios e válvulas; sisc ()1 642()U.(K) 642U(),(M) '
Regulajor de pressão e purgadores elctrònicos:
Analisador de Oxijgênio;
Manuicnção e Assistência Técnica 24 hord.% µir

'1

Et,:':, '· ·t' " o,dthom d. dg}a!', "' S) tjn) '"5

' L L____ l
,É",l"""

C ^.. . . _ -_



FASI
FUNDAçÃO DE ATENçÃO A
SAÚDE DE VTABUNA

LICITAÇÕES E

CONTRATOS
à

1_ .. _ok,: BaÉkup de""ci/indnós reserva," por i " " , "r "
2"2b,i!idu,de.da.Contratun,te. J

Valor Meosaj por extenso: Sessenta e quatro mil e duzentos reaH 64.200,00

1.1. Demandas de oxigênio acima das ofertadas nesse Contrato são de exclusiva responsabilidade da

CONTRATANTE, assim como seus custos de aquisição-

§ 1' - Este Contrato vincula-se a DISPENSA DE I ICITAÇAO N° 057/2020 e seus anexos, publicado no Diario

O(iciai da União do Mumcipio em 24 de agosto de 2020 e à proposta comercial apresentada pela Contratada

§ 2" - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato acréscimos ou supressões

na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 50% (vMe e cinco poi ut.UtO) tiO ·.'a|uf |a'

aluahzado do cuntrato, conforme a Lei Federal n° 8,666/93 e Lei Federal 13.979/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

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

seguir espeahcadâ.

Dotação orçamen1èãria
l UnidaÍÍe RequisitanÍÕ" " Foàe projeto Atividade
t _ _ __" iSi5" " 50 " " 10àOT(N 4É3

"1"_ " ElementÕ de OeÕÕà

_L_ ' 3-3.90.39.00.00

)

CLÁUSULA TERCEIRA . PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

l - O Valor Global do presente contrato é de RS 385 200,00 (Trezentos e oitenta e cinco mil e duzentosa reais),

" conforme item descrito no objeto
S .O

S'qo,cp
'g iS'"

#gÇj

§ 1" - Nos preçOS ofertados na proposta da CONTRAI ADA ja estão indusos lodos os custos e despesas

decorrentes de transportes. seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros qualsquer que, direta ou

Miretamente impliquem ou venham a omplicar no fiel cúmµimento deste instrumen(o

§ 2" - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta

corrente. em até 3O(trinta) dias após a apresentação da Nola FiscaVFafuralEletròmca e devidamente atestada

a prestação deMiliva do objeto contratado.

§ 3' - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fóscal/Falura, o documento será

wnediatamenie devdvido para substituição elou emissão de Nota de Correção, ficando eslâbelecido que esse i iiá

intervalo de lwnpo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor con
" j¶ü 0( «

@\4W \ ,,, q{,CO\

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA DA VIGÊNCIA E nscAL DO CONTRATO .,ôen!e Ij3CPL

l A wilrega dos pmdutos e inioo das inslalações deverá ser efetuada na sede da cunlratanlÊ, um local

previamente definido, em até 5 (cinco) dias úteis, contados da assínalut'a do µiüstmle Lü|(l|'al(.

Il. A vigência do contrato Sêrá de 180 (cento e oitenta) dias. a contar da dala de sua assinatura du com a

entrega total do material, objeto dessa licitâção, podendo ser rescindindo unilateralmente a qualquer

momento por razões de interesse publico, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da fera administrativa a que está subordinado o contratante e

exaradas no processo administrativo a gu e ref e o contrato.

Ill :=Lação do contrato r|cará a ca'g° d°ü(j"Slá?' d""gnado pela Se|S'kj'"cluçs|tanle, ah.ives da
. >

'"'%;y'",!:% çjQÇ' i. ":"" L



', +SUS ,,.L!SL, I LICITAÇÕES E

l CONTRATOS

CLÁUSULA QUINTA -OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no inslrumenlo convocatório, que aqui se consideram

lileralmente transcritas. bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a,

a) Executar o fornecimento discriminado na cláusula primeira deste contrato, de acordo com a proposta
comercial.

b) Atender às deiermtnações feitas pelo CONTRATANTE no decorrer do fomecimenlo realizado

c) Realizar a m.mulenção preventiva e correbva dos equipamentos geradores de gases medicinais informados
na cláusula pmmra, Este contrato NÃQ abrange a manutenção da rede interna de disiribuição dos gases do

nosocômio, sendo a Contratante responsável por esta.

d) Reparar, comgir, remover, reconstituir ou substituir, no total ou em parte, às suas expensas, o objeto deste
Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da locação ou dos materiais

empregados, desde que não reste provado mal uso por parte da contratante ou de seu diente

è) Responsabiluar-se, por ato de seus empregados tju prepostos que, culposa ou dolosamente gere danos a
Contralanle.

l) Manter-se, cMranle Ioda a execução deste contrato, em compatibiHdade com as obrigações assumidas de
acordo com o estabelecido na proposta comercial,

g) As chamadas emergências para manutenção corretiva serão atendidas em até 06 (SáS) horas pelo tetefone

de suã central nacional de emergências 0800-7701391,

h) Comunicar ao CONTRATANTE quajquer anormalidade que interfira no bom anc1atnen(o ao cxmtratü

l) Arcar com ludO e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE cIou a

leremos, por sua culpa. ou em consequêru:ia de erros, impeciaa própria ou de auxiliares que estejam sob sua

responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a lodos os danos decorrentes de parahsação ou

interrupção do Iomeámento contratado, exceto quando isto ocorrec por exigência do CONTRATANTE ou ainda

por caso forluilo ou fcWa maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito)

horas após a sua ocorrência.

j) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições dü habilitação e qualificação exigidas na contratação,

k) Providencim e manter atualizadas Iodas as licenças e alvarás junto às repariições competentes,

necessários a execução do contrato,

j) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as

suas alividades elou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e '::=ÊS

Legislações Federal, Estadual e Muniapal, relativas ao objelo do Gonlrat°l

\

\\\jü È,'!Ó\O

m) Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens: soTec\ e :,J3 CP\

n) Trocar, às suas expensas. o bem que vier a ser recúsado,

O) Manter. Sob sua exclusiva responsabdàade lexia a súpervôsão, di o e t -de-obra pam execüçào

completa e eficiente do transporte dos bens " ¢eP 'è\W," n
P) Emitir notas liscais/faturas de acordo com a legiS|aÇãjÇtüÈqú#

r d°' bens, indicação de 5Lià
quantidade. preço unitário e va|or lolâl, A9

q) Entregar os produtos de acordo com o padrão de identidade qualidade eslabdecido na legislação
1/

pertinente,

r) Transportai os produtos conforme delerminam as normas, em deitas c»ndições didáticos e higiene e de

modo que assegure a integridade e a qualidade dos produtos.

, ^iS) Entrega' Os pcodutos acompanhados da doc" \\¶(yiação necessária,

<:: y\'::e:L """"" "_ çjçjC\ '



FASI
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A

8AUDE DE ITABUNA

LICITAÇÕES E

CONTRATOS

l) Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados,

u) P(ovldenciar a mediata correção das wregularidades apontadas pelo CONTRATANT E,

'j) Garantir a boa walidade do pnoduto entregue, respondendo por qualquer deterioração,

w) Os Sistemas deverão estar em conformidade com as normas. ABNT NBR 13.587/96, ABNT NBR 12.188,

resolução CFM 1,355/1992. Normas RDC 50 e 307 - ANVISA, ASME VIII - (vasos de pressão) e NR - 13

MTE

x) O equipamento será instalado pela empresa Contratada nas dependências do HBLEM em local

previamente inchcado pelo setor de manutenção c) qual possui uma área de 50 m',

yj A energia disp<mvel no local em quê o equipamerito será mstaíado é de 220W trifásica, suportancio urna

carga de até 115 KVA,

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por determinação

legal. obriga-se a

a) Realizar (j devido pagamento pela execução do contrato.

b) Utiluar os eqwpamentos locados exclusivamente para o fim que se destinam, no endereço indmdo, sob
pena de responder por perdas e danos, na forma da lei, sem prejuízo das sanções legais cabíveis

c) Preservar a marca estampada e as etiquetas de segurança apostas nos equipamentos.

d) Garantir aos técnicos da CONTRATADA livre acesso aos equipamentos locados através deste
CONTRATO. bem corm, impedir o acesso aos equipamentos por pessoas não autorizadas pela
CONTRATADA.

o) Responsabilizacse, por ato de seus empregados, prepostos ou terceoros não autorizados pela contratada
que culposa ou dolosamente gere danos aos equipâmentos da Contratada.

f) Disponibilizar locâl adequado para instalação dos equipamentos objeto deste contrato

g) Garantir o supnmento de energia elétrica para a eventuahdade de falta na rede da concessionária local,
permitindo, assim, o suprimento continuo e ininterrupto de energia elétrica aos equipamentos da
CONTRATADA

h) Devoiver à CONTRATADA, findo o prazo contratual, todos os equipamentos locados, conforme mlor'rnado
na labela acima e na Proposta, todos nas condições em que os recebeu, ressalvado o desgaste natural

advindo do seu uso

i) Garantir que os cilindros para a Central de reserva Backup jamais sej.am utilizados para outro fim que não

sejam como sistema auxiliar reserva para a Central geradora de oxigênio.

j) Paralisar Ou suspênder. a qualquer tempo, o fornecimento, de forma µarcta1 Lbú lolui. sempre quc 'louve'

descumprimento dãs normas pré-estabelecidas neste instrumento contratual que não vierem a ser

solucionadas,

k) Proceder à publicação re3umida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no

prazo legal.

l) Designar servdor (Fiscal do Contrato) para acompanhar e fiscalizar a entrega d pr ulos objeto do ,,
q ,

""'""'" '""""""'°

l -

,\qS ç;úo

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS SANÇÕ" %:,:s'ra'|vas, ),j'\?' pÚj',jc°'
r

N©,,;:::o:,::t":!;j:':' ÇJÇ,Ç\ ';%
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SAUDE DE ITABUNA

LICITAÇÕES E
l CONTRATOS

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no instrumento conlralual, erros ou atraso na

execução do contrato e quaísWer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu aitério, isolada ou

cumulabvâmenle garantida a prévia defesa. aplicar à adjudtatâria/contralada as seguintes sanções

a) Advertênciâ pot escrito, nos casos de falta leve

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, nos casos atraso na entrega do objeta até o limite de 1(.

(cjêL) dias coítidos, calculado sobre o valor da parcela não entregue, quando não coml)(uva( motivo de lorça

maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido.

que venha a ser rêCOMèCidO pela Administração A partir do 11° dia de atraso, será considerado

descumprimenlo total da obrigação assumida.

c) Multa de 10% (dez por cento). calculada sobre o valor total do contrato, em caso de descumphmento lotai

das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela

Administração

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município. por ptazo

não superio' a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave consideradas aquelas que causem prejuuo á

Adtninistraçàu

e) lmpedimnto de licitar com a AdminMração Publica (declaração de inidoneidade) pelo período de até

5(ctnco) anos nos casos de falta gravíssima. especialmente se a CONTRATADA falhar ou fraudar a

execução do Lc)ntrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato Mcilo

§ 1°- A multa, eventualmente imposta a contratada, seca automaúcamenle descontada da (atura a que fizer jus

e não a exime da reparação dos eventuais danos. perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à

administração.

§ 2" - As multas não têm caráter compensatório. são independentes e cumulativas e não eximem a Contratada

da plena execução dos serviços contratados.

§ 3° As wifrações serão consideradas reincidentes se, no prato de 15 (quinze) dias corridos a contar da $6\\gNg

aplicação da pena%ade. a Contratada cometer a mesma mfração cabendo aphcação em àObro .Jãs n|u|ti,· '\Çj' O\O
::::Z:::::'re¢nadència da infração no prazo supenor a 15 (quinze) chas comdos passa a conta,á%%jv,::Èç\

da aphcação desta. para vdlar a ser cxmskjerada como infração stmples novamente,

§ 5' As penahdades aplicadas só poderão sê( relevadas, em razão de cámmstànáas excepaonais, e as

|üs(dicalivas só setão aceitas quando formuladas por escrito, hmdamentadas em fatos reais e comprováveis, a

critério da auloridáde municipal compelente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da

dala em que a ADJUDICATARIA tomar ciência,

§ 6'- No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa

§ r- Após o 11' (décirno pnmeom) dia de atraso para inloo dos serviços elou suspensão dos mesrms. a

CONTRATANTE mjderá optar por urna das seguintes alternativas

a) Promover a rescisão contratual, independentemente de inlerpelação judicial, respondendo a CONTRATADA

pelas perdas i; danos decorrentes da rescisão.

b) Exicjic a execúyâo do Contrato, sem p'ejuizos da c:Obrànya de ut. .' Urrespu( )Ué) ilt: µ bUÍjU lvlal j,

atraso. respedado o disposto na legislação em vigor õsijyo'

CLÁUSULA O1T"Vf -"OBRANÇA JUDICIAL

j<,'";íj ,g: ;'

As importâncias devidas pda Contratada serão cobradas e processo de execução, constituindo este

Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança i ta, mediante retenção ou compensação de

·· . Ü

'"""""""""""""'°"':":'""' Cs® :!':';:+ Qnç\'j":çj



' ',, +SUS ,uEL!.S,!,,o, l _ LICITAÇÕES E
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~
CLÁUSULA NONA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I. A CON1RATANTE não responderá po( quaisquer comµromtssos assumidos pela CONTRA IADA com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contraio

ll A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com

as oMgações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela FASi

Ill, O presenie Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no fodo Ou

em parte

lV. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde Ljút! I":ompallvels

com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos

contralDs e as dispostções do Direito Privado,

V A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na

execução dos serviços objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que

haja culpa da CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comúnicado à

CONTRA TANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa f! escrila

da CON1RATANTE,

VI Após o 10° (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá

optar poe urna das seguintes alternativas.

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

CONTRATADA pelas pendas e danos decorrentes da rescisão:

b) úxigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao

µeriodo total de atraso, respeitado o disposlu na legslaçàu em wgot,

VIl A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no

Diáno Ohctal dci Município, conforme Lei Federal 8.666/93.800

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO

As partes elegem o Foro da cidade de Itabuna - BA, que Nva|ecerá sobm qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato,

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato ctn 02 (duas) vias de qual teor e forma

na presença das (estemunhâs, que subscrevem depois de lido e achado confOrme.

Itabuna (BA), 22 de agosto de 2020,

,,,:::':'i:::

,,,,,,,,

,,Z',:,,": ,,,= , - ,,,dà sm

, ,fµ , ,,6"" Roberto Gama Pacheco júnior jcüi; . de Apqào
^c9 'P Diretor Presidente mr A9 CCj\

Contratante

j :——Separar ProdutcS$~ -e Serviços Ltda
Elio Sérgio Pereira

RG: 02.332,153-2 Detran - RJ
Contratada

TESTEMUNHAS;,

NOME r NOME ,

""""° °'";'""";,,i: j,g:': "" ' °°""g'
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SAUDE DE tTAB(jNA

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Extrato de Contrato

Data: 22/08/2020

Processo Admimstrativo: n'0272/2020

Processo de Dispensa de hcitação n° 057/2020

Contrato De Prestação De Serviços n° 800/2020

Funcjação de Atenção Á Saúde de Itabuna - FASI
l Contratante l CNPJ n° 02 762 633/0001-62
r-- _ ) _ _ __ "

l Contratado. Separar Produtos e Serviços LTDA

CNPJ n° 03 184.220/0001-00

, Contratação de empresa especializada em locação emergencial de Central
l l Geradora de Oxigèmo Medicmal dentro das medidas de enfrentamento da

objèto situação emergencial causada pelo COVID-19, para atender ao h BLEM -
Hospital De Base Luis Eduardo Magalhães

' _ "_ ' — ' _ — - — -
06 Meses - 22 de Agosto de 2020 a 22 de Fevere4ro de 2021

' V|gêncla/Periodo
t

Valor Mensal Estimado:

R$ 64 200,00 (Sessenta e Quatro Mil Duzentos Reâís)
Vaior Estimado Valor Global Estimado:

R$ 385 200,00 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil e Duzentos Reais)
— "- t — — - ' l

Dotação Unidade Orçamentária 1515 Projeto At|v|dade 6 443, l 6.446
Elemento de Despesa: 33903900000. Fonte de Recurso: 50.

' Let Federal n"10 520, de 17/07/2002 Decreto Mümcipal 6 778 de 01 10 03
Lei Complementar n'123 de 14/12/2006 Léi Comp|ementar 147/2014 e La

l Complementar 127 de 14/08/2007, aplicando-se subsidiariamente, no que
' couberem, as disposições do Decreto 5,450 de 31/05/05 e da Lei Federal

Base legal n"8 666, 2 1/06/1993, com alterações posteriores e demais normas
regulamentares apiicáveis á espécie, 147/2014

N ;:Ç D"":'"d"':p'blicação: Quinta-feira 3 de Setembro de 2020 - 3 - Ano - N' 569

·J
A>yc" ,j'" NSNkÜ\::""

<::'"" çj;' "":':'":'": "%Á"az:o

N

CjQC"\3\

2020 Av. Fernando Gomes Oliveka sIn' - CEP' 45.6004XX) - Hâbunâ -Bahial Tel (73) 3214.160O CNPJ O" 762 633/0001 62
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Sexta-feira
4 de SelemMo de 2020 Itabuna |)i,l!",(l("||C|i|l
2 - Ano - N° 576

ExÍratos de Contratos

+SUS .unE,!!!.S.L. ' , 'l 'ICI'AÇÕES E
'"" """"" ,,.=':,:,:=-. CONTRATOS

Extrato de.çontrato

Dala 22/08/2020

Processo Admlnlstrativo: n°02 72.'2020

Processo de Dispensa de hcitaçào n° 057/2020

Contrato De Prestação De Serviços n° 800/2020

F

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

Contratado: , Sèpãrãr Produtos e Serviços L TOA
CNPJ n° 03.184.220/0001-00 '

" " ' Contratação"ãe emÕresa especiahzada em locação emergencial cie"Centraí

Geradora de Oxigênio Medicmal dentro das medidas de enfrentamento da

situaçãcj emergencial causada pelo COVID-19, para atender ao HBLEM -
Objeto

Hospital De Base Luis Eduardo Magalhães
— q

Vgênua/Pênodo- 06 Meses - 22 cIe Agosto de 2020 a 22 de Feverelro de 202i

Valor Mensal Estimado:

RS 64.200.00 (Sessenta tg Quatro M!| Duzentos Roais)
Valor Estimado: Valor Global Estimado:

RS 385,200.00 (Trezentos e CMenta e Cinco Md e Duzentos Rea\s)

Unidade Orçamentária' 1515 Projeto Atividade: 6 443 l 6 446
Dotação

_ Elemento_d.e Deseesa 33903900000 Fonte de Recurso 50l—— - J Á. -- -

Lei Federal n"10 520, de 17/07QO02, Decreto Mumçípal 6 778 de 01 10.03
' Lc( Complementar n' 123, de 14/12/2006, Lei Complementar 147/2014 e Lei

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

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

Desconsidera publicação Quinta-feira 3 de Sctembro de 2020 - 3 - Ano - N° 569

U'
qO Renata Bomfim Silva Ohveira

g \[(jSdOS?Presidente da Comissão de Liatação

< '::::"e°' ,S,,C t ;": 00C\"32

QC

2020 [ "" Ar' Fe'm"ndo ãmes á= sIn" CÉf' 45 Aaxxj - Mjbuna -8ciNn
tel . (73) 32 14- USOQ . CNP iQ2 '6?.633.'(XX) l ·6?
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