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PmCÉSSO ADMmiSfRATimW 167m20^^ ^ ^ M
BASE LEGAL:ART.24,inciso IV,da lei federal N"8.666/93, ART.4"
DA LEI FEDERAL N" 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DECRETO

MUNICIPAL N° 010/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020 E ALTERAÇÕES
POSTERIORES.

REGIME:INDIRETA POR PREÇO GLOBAL

ÓRGÃO INTERESSADO:fundo municipal de saúde - fms
OBJETO: contratação de pessoa jurídica para confecção
tendas, placas indicativas, coletes e banner, destinadas ãs
ações adotadas pela secretaria de saúde, direcionadas ao
atendimento de combate e prevenção do coronavírus
(COVID-19), conforme SOLICITAÇÃO E NECESSIDADE JUSTIFICADA
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ADUSTINA,BAHIA.

VIGÊNCIA- .77/04/2020 A 25/06/2020.
EMPRESA CONTRATADA: RULíGLECíON nascimento santos ME CNPJ: 16.666.287/0001-23

VALOR GLOBAL: RS 8.740,00(OiTO mil setecentos e quarenta
REAIS)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Ar'.;STÍNA

Diário Oficial do

Adustina

Quarta-feira
22 de Janeiro de 2020
3-AnoV-N°1008

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Adustina
PORTARIA GPM N"002/2020
De 22 de Janeiro de 2020
Nomeia Membros da -Comissão Permanente de Licitação
- CPL do Municipio de Adustina - Estado da Bahia e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ADUSTINA, no uso das atribuições
legais previstas no art. 51 da Lei 8.666/93 c demais dispositivos que versam sobre a
matéria.

RESOLVE:

Art. 1° - Ficam nomeados os membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
do município de Adustina(BA),que terá a seguinte composição;
I-

Para membros titulares:

a) Presidente: Maria Liliane Menezes Andrade, CPF/MF 038 617 35598 e RG 1447479602 SSP/BA;

b) Membro: Erica Ramone Araújo da Trindade, CPF/MF 043 997 38561, RG 24227374 SSP/SE;

c) Membro: Janaina Nunes Menezes, CPF/MF 024 265 535-10 RG
0747406600 SSP/BA;

II-

Para suplente:

a) Membro: Joscfa Wilma Santos. CPF/MF 893.641.985-49 RG 1166890
SSP/SE;

Art. 2"- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.3® - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabmete do Prefeito Municipal de Adustina - Estado da Bahia, em 22 de Janeiro de
PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Avenida José Joaquim de Santana, s/n®, Adustina - Bahia, CEP;48.435-000
CNPJ; 16.298.929/0001/89

Tel;(75)3496-2130

CERTIFICAÇÃO DIGITAL; PVUHAXBLOOlUPJZQIMUOMG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 03/06/2020 23:12:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d03e6a1-381d-4f87-9806-a6bdb6cdf08e

ms^scipao

CNPJ: 16.298.929/0001-89

AV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO
ADUSTINA/ BA CEP: 48.435-000

SOLICITAÇÃO DE SER VICOS/PRODUTOS - SP
Aduslina/BA, 22 de abril de 2020.

DA: Secretaria Municipal de Saúde
PARA: Prefeito Municipal

Ao Exnio. Sr.

Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
M.D. Prefeito Municipal de Adustina, Bahia.

Contrataçào de pessoa juridica para confecção tendas, placas indicativas, coletes e banner,
destinadas às ações adotadas pela Secretaria de Saúde, direcionadas ao atendimento de combate e

prevenção do CORONAVÍRUS (COVlD-19), conforme solicitação e necessidade ju.stificada pela
Secretaria Municipal de Saúde de Adustina, Bahia.
Solicito de Vossa Excelência, autorização para encaminhar à Comissão de Licitação, expediente
de abertura de Processo Administrativo de Licitação, na modalidade dispensa, tendo como objeto

contratação direta da empresa RULIGLECION NASCIMENTO SANTOS - ME CNPJ:
16.666.287/0001-23, confonne solicitação e necessidade justificada pela Secretaria Municipal de Saúde
de Adustina, Bahia, cujas especificações encontram-sc cm anexo.
A despesa para atender a demanda está orçada em aproximadamente RS 8.740,00 (Oito mil
seteccntos c (]uarcnta reais).
Atenciosamente,

EugtMiio Santana Carvalho
Secretario Municipal de Saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
CNP.Jt 16.298.929/0001-89

AV. JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO
ADUSTÍlSA/ BA CEP: 48.435-000

PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I
I. OBJETO:

1.1 - Contratação direta da empresa RULICLECION NASCIMENTO SANTOS - ME CNIM:
16.666.287/0001-23 para contratação de pessoa jurídica para confecção tendas, placas indicativas,
coletes e banner, destinadas às ações adotadas pela Secretaria de Saúde, direcionadas ao atendimento de

combate e prevenção do CORONAVÍRUS (COVlD-19), conforme solicitação e necessidade justificada
pela Secretaria Municipal de Saúde de Adustina, Bahia, cujas especificações encontram-se cm anexo.
2. JUSTIFICATIVA:

2.1 - Considerando que a Organização Mundial de Saúde - OMS declarou como pandêmico o surto de
contágio provocado pelo CONID -19 (Coronavírus), classificando-a ainda, no dia 30 de janeiro de 2020,
como Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;
2.2 - Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde, cujo planejamento contempla tarefas diversas,
constatou-se que a nova demanda de serviços c atividades faz com que o quantitativo de materiais não
atenda as demanda da referida secretaria, sendo necessário o acrc.scimo para a realização de suas tarefas
indispensáveis no atendimento, como forma de minimizar as conseqüências da pandemia provocada
pelo Novo Coronavírus (COVlD-19), a fim de proteger a comunidade e resguardar a saúde coletiva e
individual de todos:

2.3- Considerando o aumento significante c comprovado de casos notificados em todo o mundo e o
aumento exponencial de casos confirmados de infecção pelo referido vims no Brasil;
2.4 - Considerando, ainda o dever do Poder Executivo Municipal de tomar medidas preventivas à saúde
e ao bem-estar da população, na fonna dos inc. 1. 11 e Vil do art. 30 da Constituição da Republica
Federativa do Brasil de 1988, bem como o inc. 1 do art. 94 da Lei Orgânica Municipal ilc Adustina.
2.5 - Considerando o estado excepcional de emergência dc saúde pública decorrente do "corona\'írus"
(CO VID - 19);

2.6 - Considerando que o Fundo Municipal de Saúde é rcsj3onsá\ ei por alocar recursos para fazer íVeiUe
à aquisição de bens, serviços e in.sunios no período da pandemia do COVIi)-I9. objetivando aiendcr
satislátoriamenle os munícipes no atendimento a saúde púliiica:
2.7 - Diante da patente nece.ssidade e como forma dc atender a Icgislavàn alincntc, foram feitos
orçamentos cm empresas que fornecem os itens neccssáiios, sciaio o menor preço o praticado pela

AV. JOFK .IO.\QU?M DF. SA A ! AX A. A/\ - CENTRO
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AV..lOSl JOAQUIM DE SANTANA,S/^'- CENTRO
ADUSTINA/ BA CEP: 48.435-0 ;0

empresa RULKÍLEClON NASCIMENTO SANTOS - ME CNI J: 16.666.287/0001-23, conforme
orçamento em anexo;

2.8 - Na hipótese dos autos, resta provado que não se poderia aguardar o cunso normal de uma lieitação
em função da urgência do interesse público envolvido;

2.9 - É certo, pois, que diante de uma situação urgente e ao mesmo tempo emergencial, o administrador
preeisa agir firmemente no sentido de garantir a aquisição de itens relacionados ao objeto deste
expediente;

2.10 - Em termos de legislação, a modalidade de licitação que se pretende aplicar no caso concreto
encontra guarida na Lei Federal n" 8.666/93, Inci.so IV; na Lei Federal n" 13.979, de 06 de fevereiro de
2020 e no Decreto Municipal n"010, de 18 de março de 2020;

2.11 - A norma de regência supracitada, autoriza a aquisição de uma quantidade determinada de bens
em situação de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento em situações que possam
ocasionar prejuízos ou comprometimento a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares. E evidente que no presente caso a falta destes
equipamentos/materiais, acarretaria sérios prejuízos para os scia'Íços públicos e principalmente para os
munícipes, comprometendo o atendimento à saúde, colocando em risco pessoas e bens, podendo
inclusive atingir o bem maior de cada uin que c sua própria vida;
2.12 - A compra da desses materiais tem por objetivo auxiliar os serviços de saúde nas ações dos
processos epidêmicos, e na redução da morbimortalidade por esta doença, quanto aos aspectos
epidemiológicos e medidas de prevenção e controle do Novo Coronavírus (COVlD-19). A lenda será
utilizada para acolhimento de pacientes eom síndromes respiratórias em uma Unidade de Apoio
destinada exclusivamente para avaliação desses pacientes, respeitando os critérios de distanciamento e
meio adequado de ventilação, as placas indicativas serão distribuídas no principais pontos da cidades, e
prédios, contendo informações imprescindíveis para a população, e os coletes serão distribuídos entres
os funcionários da saúde pública do município, que estarão auxiliando neste processo de combate ao
COVlD-19.

2.13 - Assim posto, estamos convencidos de que o Município pode promover a dispensa de licitação de
caráter emergencial no presente caso, realizando a confecção tendas, placas indicativas, coletes e banner
solicitados e em quantidade suficiente para .itcndimento de suas necessidades até que se realize
procedimento de licitação;

2.14 - A escoliia da empresa a ser contiatada teve como critério principal o.s preços pesquisados pelo
setor de eom]ira.s da Prefeitura Municipal, onde foram cotados os valores apresentados por 03 (três)
fornecedores de confecção tendas, placas indicati\'as, coletes e bannoi' a serem adquiridos, bem como
observância na regularidade documental, sendo que este critério em sendo a hipótese poderia ser
dispensado, f.evou-se em consideração ainda a urgência na disponihiüdatle dos produtos, (orçamentos
em anexo).
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AV. JOSE.lOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO
ADUSTINA/ BA CEP: 48.435-000

3. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E QUANTITATIVOS

3.1. Conslitui especificações cios serviços;
Item

Descrição do serviço/aquisição

Und

Quaiit.

01

Tenda 4x4 tubo galvanizadas

Und

02

02

Placas indicativas

Und

22

Valor unitário

03

Plítcas ferro e lona

Und

02

RS 3.400,00
RS 15,00
RS 350,00

04

Coletes branco de proteção tamanho G

Und

16

RS 40,00

05

Banner

Und

02

RS 135,00

VALOR TOTAL

Valor Global

RS 6.800,00
RS 330,00
RS 700,00
RS 640,00
RS 270,00
RS 8.740,00

4. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 - (~)s SciA'iços/matcriais dcveiTio ser entregues no máximo em 24 (vinte e cjuatro) horas, contados
a partir da data dc entrega da ordem de serviço.

4.2 - Local de Entrega; Na Secretaria Municipal dc Saúde no Conjunto J(«c Carlos Aleluia, 199,
Centro Adustina/BA, no prazo no máximo cm 24 (vinte c quatro) horas, contados a partir da data de
entrega da ordem de fornecimento, acompanhado da nota fiscal, na quantidade solicitada no pedido dc
compra no horário das 08;00 às 1 1;00 e de 14;00 às i6;00 horas.

4.3 - Os serviços/materiais serão submetidos ao controle de qualidade da Secretaria solicitante, de forma
a confirmar se suas especificações estão dc acordo com as condições definidas na contratação.
4.4 - Sc a quantidade e/ou qualidade dos itens solicitados não corresponder às especificações exigidas, a
remessa apresentada será devolvida para substituição ou adequações, no prazo máximo de 24 (vinte c
quatro) horas, sem ônus para o Município.
5. REA.IUSTE

5.1 - Fica estabelecido que não baverá reajuste nos preços pactuados, salvo na ocorrência de
desequilíbrio econômico financeiro do contrato, o CON TKATANTfi poderá restabelecer a relação
pactuada, nos lermos do artigo 65, inciso 11, letra d, da Lei Federal n." 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso do(ti) CONTRATADO(A).

5.2

Na hipótese dos autos a entrega dos itens adquiridos ocorrerá de í"o:ina imediata, restando

prejudicado o critério estabelecido parti reajuste.
6. PR.\Z{) DE VIGÊNCIA

AV..)()SE.!OAQl!li\5 !)K SAN í aNA,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTÍNA

CNPJ: 16.298.929/0001-89

AV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO
ADUSTINA/BA CEP: 48.435-000

6.1 - Ainda que a entrega dos itens adquiridos deva ocorrer de forma imediata, o contrato terá vigência
de 60(sessenta) dias, com inicio na data de 27 de abril de 2020 e encerrando 25 dcjunho de 2020.

Atenciosamente,

Eugênio Santana Carvalho
Secretario Municipal de Saúde

AV. JOSE.lOAQDIM DE SANTANA,.S/N - CEN'l'UO
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PREFEITURA MUNICIPAL

ADUSTINA

CNIM: 16.298.929/000 i-S9

AV.. OSE JOAQUIM DE SANTAN.v S/N - CENTRO
ADUSTINA/ BA CEP: 48.4. 5-000

GABINETEDOPREFEITO
D ES PACHO

CONSIDEIRANDO que as justificativas da solicitação apresentadas pela Secretaria Municipal
de Saúde estão de acordo com os parâmetros legais exigidos, determino abertura do jnocesso para
contratação de pessoa jurídica para conlecção de tendas, placas indicativas, coletes c banner, destinadas
às ações adotadas pela Secretaria de Saúde, direcionadas ao atendimento de combate c prevenção do

CORONAVÍRUS (COVlD-19), conforme .solicitação e necessidade justificada pela Secretaria
Municipal de Saúde de Adustina, Bahia.

Encaminhem-sc os prc.scntcs autos ao setor contábil [)ara que seja verificada a existência de
previsão orçamentária e emitida declaração/certidão atestando ou não a sua existência dentro da
urgência apontada pelo easo concreto.

Após devolução dos autos pelo setor contábil, ato contínuo sejam os autos encaminhados à
Presidência da Comissão de Licitação para adoção das providências cabíveis.

Gabinete do Poder Executivo de Adustina, Bahia, aos 23 de abril de 2020.

Paulo Sérgio Oli
Prefeito w

raydo.s Santos
fcipal
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AV\0 OE AOi,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTÍNA
CNIM: 16.298.929/0001 -89

AV..lOSK JOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO
ADUSTINA/ BA CEP: 48.435-000

DECLARAÇÃO DE PREVISÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
DECLARO para os devidos fins c a quem interessar possa, que existe previsão orçamentária,
conforme quadro de dotação abaixo, bem como disponibilidade financeira, para que o Município de
Adustina, Bahia, possa contratar Pessoa Juridica, objetivando a confecção de tendas, placas indicativas,

j coletes e banner, destinadas às ações adotadas pela Secretaria de Saúde, direcionadas ao atendimento de
combate e prevenção do CORONAVÍRUS(COVlD-19), conforme solicitação e necessidade justificada
pela Secretaria Municipal de Saúde de Adustina, Bahia.

Unidade:

Projeto/Atividade:

Elemento de Despesa:

Fonte:

3.3.90.39.00 -- Outros Serviços Terceiros2060- Fundo

Municipal de
Saúde

2073 - Hnfrentamenlo da

Pessoa Jurídica

Emergência de Saúde
Nacional Coronavírus

(COVlD-19).

14-

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

sus

4.4.90.52.00- Equipamento e Material
Permanente

Adustina, Bahia, aos 23 de abril de 2020.

I^or Uns(Io Nosdmen/o
Chefe de DivI.são do Setor Contábil

AV.
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PREFEITV RA MUNICIPAL DE ADUSTINA
CNIM: 16.298.929/0001-89

AV. JOSiI.lOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO
aDUSTINA/ BA CEP: 48.435-000

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DAS DESPESAS

DECLARO que a despesa eoni o processo de dispensa de licitação está prevista no Plano
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2020.

Gabinete do Poder Executivo de Adustina, Bahia, aos 23 de abril de 2020.

Paulo Sérffld^Dlivcira dos Santos

PreYeitasjVIunicipa!
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A V. JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO
ADUSTINA/ BA CEP: 48.435-000

PROCESSO ADMINISTRA TIVO N"167/2020.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N"048/2020

JUSTIFICATIVA

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Adustin:i/BA, constituída
através da Portaria n" 002/2020, atendendo a determinação c autorização do Prefeito Municipal, Sr.

PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS, vem iniciar o presente Processo Administrativo n"
167/2020 e Dispensa de Licitação, sob o n" 048/2020, objetivando a contratação direta da empresa
RULIGLECION NASCIMENTO SANTOS - ME CNPJ: 16.666.287/0001-23, para a confecção de

tendas, placas indicativas, coletes e banner. destinadas às ações adotadas pela Secretaria de Saúde,

direcionadas ao atendimento de combate c prevenção do CORONAVÍRUS (COVlD-19), conforme
solicitação e necessidade Justificada pela Secretaria Municipal ilc Saúde de Adustina, Bahia.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Em termos de legislação, a modalidade de licitação que se
pretende aplicar no caso concreto encontra guarida na Lei Federal n° 8.666/93. Inciso IV; na Lei Federal
n° 13.979. de 06 de fevereiro de 2020 e no Decreto Municipal n" 010, de 18 de março de 2020 e suas
alterações posteriores.

DO OBJETO: contratação de pessoa jurídica para confecção de tendas, placas indicativas, coletes e
banner, destinadas às ações adotadas pela Secretaria de Saúde, direcionadas ao atendimento de combate

e prevenção do CORONAVÍRUS (COVlD-19), conforme solicitação c necessidade justificada pela
Secretaria Municipal de Saúde de Adustina, Bahia

.A despesa para atender a demanda está orçada cm apro.ximadamenlc RS 8.740.00 (Oito mil
setecentüs e quarenta reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARl.A: As despesas decorrentes da presente dispensa serão custeadas
com recursos próprios e federais, alocados no orçamento \'igcnte, nas seguintes rubricas orçamentarias:

Unidade:

_ Piojcto/Atividade:
T"

Elemento de De.spe.sa:

Fonte: |

3.3J)0.39.0Ò-• Outros Serviços'

2060 -- Fundo

2073 - EníVcniamento da

Terceiros - Pessoa .iurídica

Municipal de

Emergência dc Saúde - Nacional

3.3.90.30.00 - Matéria! dc Consumo

Saúde

Cotonavírus(COVID-19).

4.4.90.52.00 - E(|uipamcnlo e
.Víatcrial Permanente

..tO:d'.lOACc tM DE SAAI aIV. S/X - CTàNTRO
Ai>l N "íNA/ f5A

1": -Aí.

A 000

14 - SÜ.S
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PRS-.FEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

CNPJ: 16.298.929/0001-89

AV. JOSE.JOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO
ADUSTINA/ BA CEP: 48.435-000

JUSTIFICATIVA:

A contratação da pessoa jurídica RULIGLECION NASCIMENTO SANTOS - ME CNPJ:
16.666.287/0001-23 por dispensa de licitação, vem atender o interesse público e está amparada
legalmente pelo disposto no artigo 24, Inciso IV, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos n"

8.666/93, bem como em especial pelo art. 4" da Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e no
Decreto Municipal n" 010, de 18 de março de 2020 e suas alterações posteriores, que tratam
especificamente da contratação pelos entes públicos em tempo de COVID 19, considerando que esta se
faz necessária, tendo em vista ser imprescindível para a administração a confecção de matérias
necessários para a boa continuidade dos serviços da saúde para atender casos suspeitos de Coronavírus
(COVID-19), além do fato de está caracterizada a urgência de atendimento por se tratar de situação que

poderá ocasionar prejuízos ou comprometimento a segurança de pessoas, obras, sci-viços, equipamentos

e outros bons, públicos ou particulares. É evidente que no presente caso a falta destes materiais
acarretaria sérios prejuízos para os serviços públicos e principalmente para os munícipcs,
comprometendo o atendimento à saúde, colocando em risco pessoas e bens, podendo inclusive atingir o
bem maior de cada um que é sua própria vida.

ILAZÂO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha do fornecedor levou em consideração princijjalmente as propostas de preços
apresentadas, sendo que a cotação entregue pela empresa RULIGLECION NASCIMENTO SANTOS
- ME CNP.Í: 16.666.287/0001-23, por indicar os menores preços, é a mais vantajosa para
administração, inclusive estando a sua proposta com valor inferior à média dos três orçamentos.

A escolha da proposta mais vantajosa teve como base os preços pesquisados pelo setor de
compras da Prefeitura Municipal, onde foram cotados os valores dos itens solicitados em 03 (três)
fornecedores de materiais afins e que atendesse todos os itens descritos no objeto, sendo que a escolha

recaiu sobre a empresa RULIGLECION NASCIMENTO SANTOS - ME "CNIM: 16.666.287/000123, cujo valor de R$ 8.740,00 (Oito mil setecentos c quarenta reais) foi o menor preço, conforme
proposta anexa aos autos do presente processo administrativo e tendo em vista sua regularidade

documental, ainda que este não seja critério baiizador para e.stc tipo de contratação e nos moldes
descritos nos autos, bem como pela urgência na disponibilidade dos produtos.
Assim sendo, em atendimento, às solicitações constantes no PROCESSO ADMINISTRATIVO
N" 167/2020, esta Comissão Permanente dc Licitação - COPEL, deflagrou a DISPENSA DE

IJCITAÇÀO N" 048/2020, cujo objeto cncontra-sc dcscritr) nos presentes autos.

AV..JO.SE .fOAQUI.M DK SAN'i'ANA,.-PN -(
.'VOtiSTlNA/ HA CEP: 48.43.s.!M!0

![>()
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

/

CNPJ: 16.298.929/0001-89

AV..)(»SE JOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO
ADUSTINA/ BA CEP: 48.435-000

Na oportunidade, encair.inhamos o presente processo à Procuradoria .lurídica do Município, para
fins de análise e parecer.

Adustina/BA, em 23 de abril 2020.

n

R9rren\TcQ^cssAiulrad c
Presidente da CPL

Enjüca.
jêvrruMjL .dü^%Í}y)da(íi^
Erlca Ramoiic Araújo da Trindade
Membro da CPL

Xanina Nunes Menezes
Membro CPL

A". JOSF .íOAQLíM !)K SAN! VNA. ^ 'N
" rt üSi íNA/ BA Ci r-: 4S 43- taió

C FV! ivO
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PREFLrrURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

CNPJ: 16.298.929/0001-89

AV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO.
CEP: 48.435-000-ADUSTIN/BA

CONTRATO DE

N"

/.

CONTRATO DE

QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ATRAVÉS DO

,
E A

EMPRESA

O MUNICÍPIO DE

ESTADO DA

, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço e n° de CNPJ indicados no

cabeçalho, neste ato representado pelo senhor

brasileiro(a), solteiro(a), agente

político, portador(a) da Cédula de Identidade n°
SSP/
residente e domiciliado na
,nesta urbe., através do

e CPF/MF. n°
neste ato representado

pelo(a) senhor(a)
, portador(a) da cédula de identidade n°
SSP/
e CPF
n°
, residente e domiciliado(a) nesta cidade de
doravante
denominado, CONTRATANTE; E a empresa
,sediada na
,
- CEP
, neste ato representada pelo(a) senhor(a)
brasileiro(a), maior, portador(a) da cédula de identidade número
SSP/

e CPF

residente e domiciliado na

-

- CEP

doravante designados respectivamente

CONTRATANTE e CONTRATADO(A); firmam o presente contrato de
decorrente
da ratificação, pelo Prefeito do Município de
em despacho datado de
/
/
oriundo da Dispensa de Licitação n°
/
, sujeitando-se os
contratantes à Lei Federal n° 8.666/93, bem como a Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de

2020 e ao Decreto Municipal n° 010/2020, de 18 de março de 2020 e suas alterações posteriores e
demais normas aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

1.1- Constitui objeto do presente contrato,
e especificações e quantidades
estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência — Anexo 1 da Dispensa de Licitação n°
/

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES, ENTREGA E RECEBIMENTO
DO OBJETO

2.1 - As especificações dos
indicados na Dispensa de Licitação objeto deste contrato a
serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, são consideradas como partes integrantes deste
contrato, como se nele estivesse transcritos, e que a CONTRATADO(A), deverá obedecer
rigorosamente, competindo-lhe, também observar as normas de qualidade, e quaisquer outras que
forem recomendadas pela

através do

2.2 - As condições de entrega e recebimento do. objeto são aquelas previstas no Projeto
Básico/Termo de Referência, anexo 1 da Dispensa de Licitação.
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PkEFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

SSx

CNPJ: 16.298.929/0001-89

AV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N-CENTRO.
CEP:48.435-000-ADUSTIN/BA

III - CLÁUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1 - Sem prejuízo de outros encargos decorrente da lei, constituem obrigações da
■

CONTRATADA,na execução do objeto deste contrato:

í

a) Custear todas as despesas decorrentes necessárias a execução completa do objeto;

b) Dirigir e supervisionar os serviços ou
, ficando responsável, perante o
CONTRATANTE,pela exatidão dos prazos e pela correta observância das especificações e
demais normas aplicáveis.

c) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa, previstos nos
artigos 77,78 e 79 da Lei Federal n° 8.666/93.

..

«

d) Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

IV - CLÁUSULA QUARTA-DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1 - Cumprir com a forma de pagamento acordada, bem como todas as outras deste contrato.
V - CLÁUSULA QUINTA -DA FISCALIZAÇÃO
I

5.1 - Os serviços serão fiscalizados por pessoa credenciada pelo CONTRATANTE,com poderes
para verificar o fiel cumprimento deste em todos os termos e condições, sendo que sua eventual
omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidos perante o
CONTRATANTE.

•

5.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA perante a
administração ou a terceiros.
I

VI - CLÁUSULA SEXTA -DA VIGÊNCIA CONTRATURÁL

6.1-0 presente contrato terá vigência de
de

e encerrando

de

(

)dias, com inicio na data de

de

de

prorrogável por períodos sucessivos,

enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de
pública de importância internacional, declarada por meio da Portaria n° 188, de 3 de
fevereiro de 2020, editada pelo Excelentíssimo Ministro de Estado da
mediante termo
aditivo de cpntrato, conforme dispõe o artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93.
f

6.2 - Não obstante o contrato em tela tenha vigência de

(
)dias, a critério do
CONTRATANTE e com plena concordância da CONTRATADA, a exigência da entrega dos

itens contratados poderá se dar de imediato e em sua totalidade, tão logo requisitada pelo ente

público CONTRATANTE, dada a extrema urgência e necessidade do material que se pretende
adquirir.

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR^ DO CONTRATO, DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA,DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E ALTERAÇÕES.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

CNPJ: 16.298.929/0001-89

AV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N-CENTRO. ^

CEP:48.435t000-ADUSTIN/BA

J

'* '

7.1 - Pela execução total do fornecimento, objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA,a importância global de R$
i..(
), estando incluídas
nesse valor as despesas com materiais, equipamentos e mão-de-obra, transportes, de administração,

encargos tributários, sociais e trabalhistas a qualquer título, e todas as providenpias auxiliares e

complcmentares necessárias à completa execuç|ío deste ■'contratõ.

'

7.2 - As despesas com a execução dos serviços ora contratados correrão por conta da fonte de
recursos:

Unidade:

Elemento de Despesa

Projeto/Atividade:

Fonte:

7.3 - O objeto deste contrato foi formalizado através da modalidade de licitação por contratação
direta, mediante Processo Administrativo de Dispensa de Licitação tombado sob n®
/
,.
7.4 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Eei Federal n°
8.666, de 1993.

;

•

7.5 - A Contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos materiais, no montante de até 25% (vinté^
e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

•

■.

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1-0 pagamento referente ao objeto contratado estará coiídicionado à apresentação da Nota Fiscal
do material fornecido pela CONTRATADA, devendo ocorrer até o trigésimo dia após a
apresentação da Nota/Fatura.

'

•

IX - CLÁUSULA NONA-REAJUSTE

9.1 - As regras acerca do reajuste do valor contràtual são as estabelecidas no Termo de Referência
anexo I da Dispensa de Licitação n°

/

X - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Em caso de descumprimento do presente Termo de Contrato, a CONTRATANTE poderá

aplicar a (o) CONTRATADO (A), estabelecida a garantia do contraditório e da ampla defesa:

a) Multa de jnora de 0,5% (cinco centésimos por cento) por dia de átraso injustificado na
execução dos serviços objeto deste Contrato, acrescida de 10% (dez por cento) quando o
atraso for superior a 30 (trinta) dias;

b) As sanções previstas nos incisos I, III, e IV do art. 87 da Lei Federal ri® 8.666/93,
juntamente com a multa de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, pelo não
cumprimento das obrigações assumidas em razão deste Contrato.
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PRÉFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

CNPJ; 16.298.929/0001-89

AV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N -CENTRO.
CEP:48.435-000- ADUSTIN/BA

XI- CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA RESCISÃO
■ í

11.1 - Este Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes,» ou unilateralmente
pela CONTRATANTE, mediante notificação dirigida ao CONTRATADO(A), na ocorrência de
qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78.da Lei.Federal n°.8.666/93, pu
ainda,judicialmente nos termos da legislação pertinente.
••
■
.

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
i"

12.1 - Eventuais alterações contratuais reger-=se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei Federal n°

8.666, de 1993.

"

/

12.2 - A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais> os acréscimos oq
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por cenio) do valor inicial
atualizado do contrato, nos termos do artigo 4°, I, da Lei n. 13J979/2020.

:

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
»

V

■

•

•

13.1 - Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições
estabelecidas na Lei Federal n°. 13.979/2020 e na Lei Federal n° 8.666, de 1993 e demais normas

federais de licitações- e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições •
contidas na Lei Federal n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e
princípios gerais dos contratos.

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA* DE .
LICITAÇÃO
14.1 - A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação n°

../

,

é feita com base no artigo 4° da Lei Federal n° 13.979/2020, devendo o contratante disponibilizar
em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (intemet), no que couber, além das
informações previstas no § 3° do art. 8® da Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, o
nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, p prazo contratual, o
valor e o respectivo processo de contratação ou
sem prejuízo ao ique dispõe o art. 61,
Parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93.

14.2 - O presente Termo de Contrato se vincula ao Projeto Básico da Contratante e à proposta da
Contratada.

XV - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DO FORO

15.1 — As partes contratantes elegem o foro da Comarca de
para dirimir os
litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato, remmciando a qualquer outro por
mais privilegiado que seja, e desde oue não nossam ser compostos pela conciliação, conforme
nreceitua o artigo 55.8 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.
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?ÍAV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N-CENTRO.
CEP:48.435-OOp-ADUSTipí/BA

de

de...

Secretário(â) Municipal de
Gestor(a) do

•.

Rep.legal do C.ONTl^TANTE

f

Prefeito Municipal

ANUENTE/CONTRATAPflE

i

CNPJN»
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

•
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PREFEITURA MUNICÍPAL DE ADUSTINA

CNPJ: 16.298.929/0001-89

AV. JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO
ADUSTINA/ BA CEP: 48.435-000

PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Prezado Procurador,

Encaminhamos cm anexo o processo de Dispensa de Licitação n". 048/2020, lendo por objeto a
confecção de tendas, placas indicativas, coletes e barmer, de.stinadas às ações adotadas pela Secretaria de
Saúde, direcionadas ao atendimento de combate e prevenção do CORONAVIRUS (C0VID-Í9),
confonne solicitação e necessidade justificada pela Secretaria Municipal de Saúde de Adustina, Bahia,
para análise e emissão de Parecer .íurídico.

Após emissão de Parecer Jurídico, solicitamos que nos seja devolvido o presente processo
para os procedimentos seguintes.

Informamos, também, que segue em anexo a minuta do termo de contrato para análise.
Atenciosamente.

Adustina/ BA,23 de abril de 2020.

Maria TTiliipjiSL

^lí^eda CPL

\V..jON:-; JOAQUIM DE SAxTANA,S/X
OH-S rtX

UA O; A: í8.-i35-; •!"

CLYi RO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

CNPJ: 16.298.929/0001-89

AV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N -CENTRO
ADUSTINA/BA CEP:48.435-000

PARECER JURÍDICO

Unidade solicitantc: Comissão Pcimaiicnte de Licitação - CPL
Origem: Fundo Municipal de Saúde - FMS
Processo Administrativo n®: 167/2020
Assunto. Contratação Direta - Enfrentamento da Pandemia Coronavírus

EMENTA: DIREITO

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E

CONTRATOS. CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TENDAS, PLACAS,
COLETES E BANNER, DESTINADAS ÀS AÇÕES ADOTADAS
PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DIRECIONADAS AO
ATENDIMENTO DE COMBATE DO CORONAVÍRUS

^

(C0VID-!9), CONFORME SOLICITAÇÃO E NECESSIDADE
JUSTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DE ADUSriNA, BAHIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA. ART. 4®
DA LEI FEDERAL N» 13.979, DE 2020. DECRETO MUNICIPAL
Ns 010/2020 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ÃS RECOMENDAÇÕES
DESTE OPINATIVO.

I - RELATÓRIO

^ " Trata-se de requisição para exarne e emissão de parecer por parte desta Procuradoria Jurídica,

formulada pela Comissão Permanente de Licitação deste Município, em relação à possibilidade de
contratação direta, na modalidade Dispensa de Licitação, pelo Fundo Municipal de Saijde do Município
de Adustina, Bahia, para subsidiar as ações de combate da emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do coronavírus (COVID-19}, da empresa RULIGLECION NASCIMENTO SANTOS - ME

CNPJ:16.666.287/0001-23 cujo objeto é a prestação de serviços de confecção de tendas, placas,
coletes c banner destinadas as ações adotadas pela Secretaria de saitde, direcionadas ao
atendimento de combate do CORONAVÍRUS (COVlD-19), conforme solicitação e necessidade

justificada pela Secretaria Municipal de saúde de Adustina, Bahia, conforme especificações em
anexo, cuja despesa está orçada em Rs 8.740,00(oito milsetecentos e quarenta reais).

2 - Preliminarmente, oportuno esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento jurídico é feito
com base no PARECER REFERENCIA ELABORADO PELA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO SOB Ns

oooo2/202o/CNMLC,/CGU/AGU NUP, DE 26/03/2020, bem como nos termos do art. 38, Parágrafo
único, da Lei Federal n^ 8.666, de 21 de junho de 1993 ^ "os dispositivos contidos na Lei Federal n^
13-979/2020 e no Decreto Municipal n^ 010/2020 e suas alterações posteriores, abstraindo-se esta
procuradoria dos aspectos de conveniência e oportunidade da contratação em si. Nada obstante,
AV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO
ADUSTINA/ BA CEP:48.435-000
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recomenda-se que a área responsável atente sempre para o princípio da impessoalidade,que deve nortear
as compras e contratações realizadas pela Administração Pública,ainda com mais rigidez em se tratando

de contratação direta, exceção à regra da licitação. Dito isso, passa-se a análise do processo.

3- Para prosseguimento do processo licitatório em tela, imprescindível o atendimento aos ditames legais
no tocante à modalidade e procedimentos, em especial à Lei Federal n^ 8.666/93 e à Lei Federal

13-979/2020 (Lei do COVID 19), que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de

sâudc publicd de importância internacional decorrente do coronavirus.

4 - Ressalta-se que consta nos autos a proposta elaborada pela empresa RULIGLECION
NASCIMENTO SANTOS - ME CNPJ:16.666.287/0001-23, devidamente aprovada pela autoridade
competente,evidenciando os serviços a serem contratados e justificando a sua necessidade, bem como de

outras duas empresas prestadora de serviços, cujo preços orçados por estas estão em valores superiores
ao da proposta da empresa acima identificada, sendo o valor da proposta que se pretende contratar
inferior até mesmo à media dos preços dos três orçamentos analisados.

5- Em apertada síntese é o relatório, passamos para fundamentação jurídica.
II - FUNDAMENTAÇÃO jurídica

1 - Esclareça-se que o presente parecer possui caráter meramente consultivo,conforme dispõe a melhor
doutrina, verbis:

(...) reconhece-se a autonomia da autoridade competente para avaliar o conteúdo do
parecer jurídico e aceitá-lo ou não (...). (JUSTEN FILHO, Marçai. Comentários a Lei de

Licitações e Contratos Administrativos. 17^ ed. São Paulo: Dialética, 2016, p. 601).

2 - No mesmo sentido o Tribunal de Contas da União - TCU,in verbis:
(...) deve-se verificar se o parecer está devidamente fundamentado, se defende tese
aceitável e se está alicerçado em lição de doutrina ou de jurisprudência (...) (Acórdão n^.
206/2007, Plenário-TCU).

3 - Consigna-se que a presente manifestação toma por base exclusivamente os elementos que constam
nos autos do processo administrativo em epígrafe até a presente data, incumbindo a esta procuradoria
prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar em aspectos
relativos à conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da gestão pública, nem analisar
aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa.

4 - O fundamento principal relacionado à obrigatoriedade de realização de certames por parte da
administração pública é o artigo 37, Inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, ao determinar que as
obras, os serviços, compras e alienações efetuadas por órgãos públicos devem ocorrer por meio de
licitação.

5- A licitação foi o meio encontrado pelo legislador para tornar isonômica a participação de interessados
em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços
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disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais,
municipais,estaduais e nacionais,e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.
6- Segue transcrição in verbis do texto constitucional relacionado a matéria:
Art. 37- (...)
(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

7- Com intuito de regulamentar o dispositivo constitucional, bem como o exercício da atividade pública,
foi então criada a Lei Federal ns 8.666,de 21 de junho de 1993, denominada Lei de Licitações e Contratos
Administrativos.

8-0 objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade,
impessoalidade,igualdade, moralidade e publicidade,ou seja, licitar é a regra.
9- No entanto,a partir de eventos a exemplo da atual pandemia denominada COVlD-19 poderá existir a

necessidade de contratações emergenciais pela Administração Pública com dispensa de processo de
licitação, é o que assegura a Lei Federal n® 13.979/2020(Lei Federal da COVID19).
II. A - DA POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL

DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID 19.

1 - A Organização Mundial da Saúde reconheceu, no último dia 11 de março de 2020,que o coronavírus,
responsável pela doença catalogada como COVID-19,espalhou-se por diversas partes do mundo,a ponto
de tal situação merecer ser caracterizada como uma pandemia. No Brasil, os casos estão se
multiplicando a cada dia, inclusive ocorrendo óbitos decorrentes da citada enfermidade, e em Adustina,
recentemente tivemos o primeiro caso confirmado, havendo em várias Municípios do território

nacional a situação de transmissão comunitária,aquela em que não é mais possível rastrear a origem da
contaminação. Tal realidade favorece o aumento drástico do contágio viral e dificulta o combate à
situação pandêmica.

2 - Com a chegada da pandemia COVID 19, os governos Federal, Estaduais, distrital e Municipais têm
adotado severas medidas de combate à sua transmissão, almejando que, assim, os danos causados pela
COVID-19 à saúde da população e à economia da nação brasileira sejam o menor possível. Nesse ponto,
ressalta-se a edição da Lei Federal n^ 13.979, de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019 e no caso específico de Adustina,a publicação do Decreto Municipal ns 010 de 18 de
março de 2020,que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Município
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de Adustina/BA, em razão da disseminação do vírus COVID-19 (coronavírus) no Estado da Bahia/BA,
regulamentando as medidas preventivas e enfrentamento da crise de saúde pública de importância
internacional e suas alterações posteriores.

3" Dentre as varias medidas previstas na mencionada Lei Federal (13.979/2020) está a excepcional
hipótese de contratação de bens,serviços e insumos sem licitação, nos casos em que o objeto contratado
tiver como finalidade o combate ao coronavírus. O art. 4®, caput e Parágrafos seguintes da citada norma,
disciplinam que a licitação é dispensável nesses casos, conforme transcrição abaixo, verbis:
Art. 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.

§ 1® - A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se
apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.

§ 2® - Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de

computadores (Internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no §
3® do art. 8® da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número

de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição.

§ 3® - Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e
insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de

participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar,
comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.

4- Nessa mesma linha dispõe o Decreto Municipal n® 010/2020, verbis:
Art. 8® - Caberá ã Secretaria Municipal de Saúde, instituir diretrizes gerais para a
execução das medidas a fim de atender as providências determinadas por este Decreto,
podendo, para tanto, editar normas complementares, em especial, o plano de
contingência para a epidemia do COVlD-19 (coronavírus).

§ 1® - Secretaria Municipal de Saúde de Adustina/BA, nos termos do Art. 4®, da Lei Federal

n® 13.979, <1® 06 úe fevereiro de 2020, fica autorizada a promover dispensa de licitação
para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública objeto deste Decreto.

§ 2® - A dispensa de licitação a que se refere o parágrafo primeiro é temporária e aplica-se
apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública, observando-se, no que couber,
as disposições da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993. § 3® Todas as contratações
ou aquisições realizadas com fulcro

neste artigo, devem ser imediatamente

disponibilizadas no sítio oficial Municipal na rede mundial de computadores,
administrado diretamente pelo Município de Adustina/BA, cabendo-lhe constar, além das
informações exigidas pela Lei Federal n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do
contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o
valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
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5 - Em ambas as normas acima citadas, trata-se de hipóteses de contratação direta, temporária e
destinada a uma política de saúde pública específica - o enfrentamento da emergência decorrente do
coronavírus. Passado todo esse contexto de combate àtransmissibilidade do referido vírus, esse caso de

dispensa de licitação não poderá mais ser aplicado. Ou seja, o art. 4® da Lei Federal n® 13.979/2020, acima
transcrito, é uma norma de vigência temporária, nos termos do art. 2® da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro. Sua vigência esta vinculada ao estado de emergência decorrente do coronavírus. Na

hipótese dos autos,ainda vigora atualmente a mencionada situação de urgência,de modo que as normas
acima transcritas ainda se encontram vigentes, motivo pelo qual a Administração Municipal pode seguir
seus preceitos e contratar sem licitação, desde que observado os demais preceitos estabelecidos na
própria norma e ressaltados no presente opinativo.

6- Ainda sobre o tema dispõe a Lei Federal n® 8.666/93,

seu Art. 24, IV, verbis:

Art. 24- É dispensável a licitação:
(...)

IV - nos casos de emergencia ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente

para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.

7- Ao tratar do tema em tela, vejamos transcrição de trecho do artigo publicado na Internet da lavra do
eminente professor e parecerista Marçal Justen Filho, intitulado "Efeitos Juridicos da Crise Sobre as
Contratações Administrativas":

"(...) É relevante diferenciar as atuações administrativas diretamente relacionadas
à pandemia e aquelas que não o sejam. O atendimento direto à pandemia é uma

prioridade, isso significa a alocação de pessoal e de recursos para esse fim. Mas se pode
estimar que nem todos os agentes públicos serão vinculados ao combate à pandemia.
Aliás, até se pode estimar que os integrantes dos grupos de riscos devem ser
resguardados. Basta considerar que uma das providências necessárias ao combate à crise

foi a suspensão de atividades presenciais e o trabalho em domicílio. Isso não significa, no
entanto, a ausência de continuidade da atuação funcional desses servidores. Portanto,

existe uma parcela significativa da força de trabalho da Administração Pública que se
encontra disponível para manter o desempenho das atividades funcionais - ainda que à
distância. Esse contingente de agentes estatais deve manter (ou assumir) funções
relacionadas à continuidade das atividades administrativas, não relacionadas com o

combate a pandemia. Não há cabimento em alocar uma parte dos recursos públicos para
combater a pandemia e negligenciar as demais atividades administrativas, especialmente
considerando a existência de pessoal disponível para atuar (ainda que em domicílio)
nesses setores." (grifei).

8 - E licito dizer que a aplicação escorreita da contratação direta em análise exige a presença de alguns
requisitos de ordem temporal, material e procedimental(formal). Quanto ao temporal,éa já mencionada
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emergência em decorrência do coronavírus. Os requisitos procedimentais serão analisados no tópico
seguinte, pelo que passamos à análise dos requisitos materiais.

9 - As exigências de ordem material dizem respeito à configuração dos fatos geradores da dispensa
prevista no art. 42 da Lei Federal ns 13.979, de 2020. Os elementos que caracterizam tais fatos geradores
foram listados no art.42-B do mesmo diploma legal, que diz:
Art. 4® - B - Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se
atendidas as condições de:

I - ocorrência de situação de emergência;

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência.

10 - Assim, para a incidência da hipótese de contratação direta em análise, é preciso que:
10.1 - vigore a emergência de combate ao coronavírus (temporal);
10.2 - haja necessidade de atendimento imediato para o enfrentamento do vírus;

10.3 - estejam em risco em decorrência do coronavírus pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e
outros bens públicos ou particulares;

10.4 - limitação da contratação ao necessário para o atendimento da emergência.

11 - Embora a norma de regência indique que os elementos acima são presumidos,deve o gestor tomar o
cuidado de expor nos autos cada um desses requisitos. Assim, para possibilitar a identificação de tais
requisitos, a justificativa simplificada juntada aos autos deverá a gestão responder aos seguintes
questionamentos:

ii.i - A Lei Federal n® 13.979/20 está em vigor?

n.2 - Por que o insumo ou serviço que se pretende contratar é no contexto da contenção da crise?
"•3 ■

riscos a falta do insumo ou serviço que se pretende contratar trará a segurança de pessoas, obras,
prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, no contexto da contenção da crise?

11.4 - A contratação, considerando o quantitativo e o prazo do contraio, conforme o caso, está limitada à
parcela necessária ao atendimento da situação de emergência?

II. B - DOS REQUISITOS PROCEDIMENTAIS DA DISPENSA E DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO
^

Federal ri2 13.979,

2020, é um diploma específico e destinado ao enfrentamento de uma

situação temporária e excepcional. Desse modo, sua aplicação ocorre nas situações extraordinárias
destinadas ao combate ao coronavírus e sua interpretação deve sempre está focada nessa finalidade, de
modo que eventuais entraves legais ao enfrentamento da pandemia atualmente vivida devem ser
superados sob pena de um mal maior à saúde da população brasileira.
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2 - Focada nesse intuito de atender às demandas de combate à transmissibilidade do coronavírus, assim
como aos efeitos da doença COVID-19,a lei de regência,simplificou consideravelmente o procedimento

de contratação, afastando, total ou parcialmente, a aplicação de alguns institutos exigidos pelo regime
geral de contratação pública, previsto na Lei Federal n® 8.666, de 1993. Ou seja, no aspecto
procedimental, deve-se recorrer à Lei Federal n® 8.666,de 1993, nas contratações por dispensa de licitação
destinadas ao enfrentamento do coronavírus apenas naquilo que não conflite, expressa ou
implicitamente, com o procedimento e com a finalidade premente de proteção da saúde, previstos na Lei
Federal n® 13.979,

2020.

3 - Nessa linha, apontamos que a lei de Combate ao Coronavírus expressamente simplifica o
procedimento de contratação por dispensa de licitação nos seguintes pontos:

^

3.1 - Dispensa da elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns (art. 49-C):
3.2 - O gerenciamento de risco não c exigido na fase da contratação, mas apenas na execução do contrato
(art. 4®-D);
3.3 - Aceitação de projeto básico simplificado, o qual contenha os elementos previstos no art. 4-E,§ i® da Lei
em comento;

3.4 - Possibilidade de, excepcionalmente, o gestor dispensar, mediante justificativa, a estimativa de preço
exigida pelo § 1®, inciso VI, do art. 4-E da Lei n® 13.979, de 2020: e

3.5 - Dispensa da apresentação dos documentos relativos à habilitação, excepcionalmente e mediante

justificativa, nas situações em que houver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, ressalvadas as
habilitações relativas à regularidade com a Seguridade Social e o cumprimento do disposto no art. 7®, inciso
XXXIII, da Constituição (trabalho de menores) (art. 4®-F).

4 - Em relação ao constante no item 3.5 supra, é importante destacar que a restrição de mercado a que
alude o art. 4®-F da Lei de Combate ao Coronavírus configura-se não apenas nos casos de restrição de
fornecedores do objeto no mercado, mas também nas situações em que a Administração tem dificu Idades
em encontrar no mercado empresas em condições de preencher os requisitos de habilitação.

5 " O caso dos autos, no entanto, é de compra imediata e integral, sem obrigações futuras (pronta
entrega), o que, nos termos do art. 32, § 1®, autoriza a Administração a dispensar a exigência dos
requisitos de habilitação. Desse modo, não há que se falar em exigência de regularidade fiscal e
trabalhista, assim como dos demais requisitos da habilitação, porém, essas hipóteses estão descartadas
nos presentes autos,tendo em vista que a empresa que se pretende contratar possui tais documentos.

6 - Da análise das regras acima citadas, verifica-se que a Lei Federal n® 13.979, de 2020, não excetuou a

aplicação do art. 26 do procedimento de contratação por dispensa de licitação para o enfrentamento da
emergência em decorrência do coronavírus. Assim,também devem ser observadas as disposições do art.
26 da Lei Geral de Licitações, que assim preconiza:
Art. 26 - As dispensas previstas nos §§ 20 e 40 do art. 17 e no inciso III e seguintes do art.
24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 80 desta Lei deverão ser

comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação
na imprensa oficial, no prazo de 5(cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
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I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa,
quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço;

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

7 - Com isso, o procedimento de contratação por dispensa de licitação para o combate ao coronavírus
deve ainda respeitar as seguintes etapas:

7.1 - ratificação do reconhecimento da dispensa pela autoridade superior, observados os requisitos materiais
apontados no tópico anterior deste parecer;

7.2 - publicação do ato de dispensa no órgão de imprensa oficial;
7.3 - razão da escolha do fornecedor;

7.4 - a justificativa do preço contratado. Quanto aos demais requisitos previstos no art. 26, acima transcrito,

entendemos que ou foram afastados pela Lei Federal n® 13.979, de 2020, ou não se aplicam à hipótese de
contratação ora analisada.

8 - Quanto à publicação do ato de reconhecimento da dispensa, ressaltamos que a Lei Federal n® 13.979,
de 2020,impõe uma superpublicização da dispensa de licitação para combate ao coronavírus, pois, além
da publicidade do art. 26 da Lei Federal n® 8.666, de 1993, é exigida a disponibilização dessa espécie de
contratação no sítio oficial do órgão contratante, devendo constar aí os elementos exigidos pelo § 3® do
8- da Lei de Acesso a Informação(Lei Federal n® 12.527, de 2011) e mais;
8.1 - o nome do contratado;

8.2 - o número de sua inscrição junto à Receita Federal do Brasil (CNPj);
8.3 - o prazo contratual;
8.4 - o valor do contrato;

8.5 - o processo de contratação ou aquisição (art. 4®,§ 2®. da Lei Federal n® 13.979, de 2020).

9 - Em relação a justificativa do preço, ressaltamos que ela não se confunde com a estimativa de preço
prevista, que,erri regra, deve constar no projeto básico simplificado,conforme exigência do art.4®-E,§1®,
inciso VI, da Lei Federal n® 13.979, de 2020. Tal estimativa tem significativa utilidade para os casos de
licitação, mas nas situações de contratação direta, embora se trate de uma prática salutar, sua exigência
pode ser mitigada,sobretudo numa situação de crise como a ora enfrentada. Por isso, inclusive, que o §
2- do citado art. 42-E dispensa a estimativa de preço em casos excepcionais.Já a justificativa de preço não
é dispensada, pois ela se refere ao próprio preço definido concretamente no contrato. Assim, a
Administração deve, minimamente, justificar os preços contratados, inclusive com a indicação da
excepcionalidade da situação, que fundamenta eventuais preços elevados.

10 - Ainda sobre a justificativa do preço, importante mencionar que o § 3® do art. 42-E da Lei Federal n®

^•979> de 2020, desvincula o preço estimado do preço contratado, autorizando expressamente a

Administração a contratar valores superiores ao estimado em decorrência das oscilações de mercado,
tudo mediante justificativa nos autos.
11

Compulsando os autos encaminhados a esse órgão de assessoramento jurídico, verificamos que

constam
ífam:

II.i - Solicitação de Serviços e/ou produtos - SD

AV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA S/N -CENTRO
ADUSTINA/BA CEP:48.435-000
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11.2 - Projeto Básico Simplificado - PBS;
11.3 - pesquisa de preço de mercado;

11.4 - despacho de motivação da situação de enfretamento ao coronavirus;
11.5 - Declaração de Disponibilidade Orçamentária - DDO.

12- Quanto ao projeto básico simplificado,cabe avaliar se ele preenche os elementos determinados pelo §
1® do art. 4-E da Lei n® 13*979» de 2020, dentre os quais: Declaração do Objeto; Fundamentação
simplificada da contratação; Descrição resumida da solução apresentada; Requisitos da Contratação;
Estimativa de Preços e Adequação Orçamentária.

13 - Como já dito, a área competente carreou ao processo a Declaração de Disponibilidade Orçamentária.

^

14 - Por fim, o processo deve seguir o seu curso, passando pela ratificação da autoridade superior e as
conseqüentes publicações no órgão da imprensa oficial e no sítio eletrônico oficial do Município,
observadas as exigências do art. S? § 3®, da LA!e do§ 2? do art.42 da Lei Federal n213.979/2020.
II.C - DA POSSIBILIDADE DE DISPENSA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

'" ^

Federal n^ 13.979, de 2020 traz algumas disposições acerca dos contratos administrativos

assinados com o objetivo de fazer o enfrentamento à crise do coronavirus. No entanto, nenhum dos

dispositivos ali indicados se aplicam ao caso telado. pois a hipótese aqui vertida é de aquisição
de produtos para entrega imediata e sem obrigações futuras. Trata-se de ajuste de execução
instantânea,

2 - Esses contratos prescindem do instrumento contratual formatado nos termos do art. 55 da Lei Federal
n2 8.666, de 1993. De acordo com o art. 62, § 42, da citada Lei Geral de Licitação, o instrumento de
contrato pode ser substituído por outra espécie de documento simplificado,independentemente do valor

do negócio, nas situações de aquisição com entrega imediata e integral sem que haja obrigações futuras.
Assevera o texto legal;
Art.62 - O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada

de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam
compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais
em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como
carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de
execução de serviço.
(...)

§ 22 - Em carta contrato , nota de empenho de despesa", "autorização de compra",
"ordem de execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o
disposto no art. 55 desta Lei.
(...)

§ 42- E dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo,
a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações
futuras, inclusive assistência técnica.

AV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N -CENTRO
ADUSTINA/BA CEP:48.435-000
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3" Vê-se com isso que embora conste nos autos a minuta de contrato, este poderia não constar do
processo em análise, já que a compra ora desejada pela Administração é para entrega imediata e integral,
sem previsão de qualquer obrigação futura, aplicando-se, subsidiariamente, o art. 62 da Lei Federal
8.666/93.

4 - Uma vez observadas às providências assinaladas e se abstendo esta procuradoria, obviamente, da
apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade e não havendo nenhum vício do

procedimento, entendemos que referido processo administrativo atende os princípios gerais que regem
as contratações pela administração pública,em especial as condicionantes estabelecidas pela Lei Federal
13-979/2020.

III - CONCLUSÃO

1 - Ante as razões expostas, conclui-se, salvo melhor juízo, que estão presentes os pressupostos de
regularidade jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da administração e os aspectos técnicos,
econômicos e financeiros, que escapam à análise desse órgão de assessoramento jurídico, podendo o
processo de contratação produzir os efeitos jurídicos pretendidos.

2- Orientamos que seja enviada cópia do presente processo administrativo ao departamento de Controle
Interno deste Município, para que o responsável adote as medidas que entender necessárias.
3 - Opinamos ainda que o presente processo seja encaminhado à autoridade superior para apreciação e
decisão final.

4- Ressaltamos,entretanto,quea área técnica e/ou o próprio gestor, poderá(ão) discordar das opiniões
emanadas neste pronunciamento,devendo,em tal hipótese, carrear aos autos as justificativas necessárias
para embasar o ato praticado,consoante entendimento do Tribunal de Contas da União,até mesmo sem
a necessidade de retorno do feito a esta Consultoria Jurídica.

5 - Por oportuno, salientamos que, decidindo a administração pela contratação na modalidade

apresentada,sejam providenciadas as publicações necessárias e nos moldes determinados pela legislação
de regência, na imprensa oficial.

6- É o nosso parecer,salvo melhor juízo.
Procuradoria Jurídica do Município de Adustina, Bahia, em 24 de abril de 2020.

Bel. Ubirajara Dias Rabelo Andrade

Advogad^ - OAB/BA n® 46.341
Procurador Jurídico - Decreto 060/2017.

AV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N -CENTRO
ADUSTINA/BA CEP:48.435-000
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CONTROLADORIA INTERNA

Prezadi) Controlador,

I

Encaminhamos em anexo o processo de Dispensa de Licitação n". 048/2020, tendo por objeto a
confecção de tendas, placas indicativas, coletes e banner, destinadas às ações adotadas pela Secretaria de

Saúde, direcionadas ao atendimento de combate c prevenção do CORONAVÍRUS (COVID-19),
conforme solicitação e necessidade justificada pela Secretaria Municipal de Saúde de Adustina, Bahia,
para análise e emissão de parecer.

Após emissão de parecer, solicitamos que nos seja devolvido o presente processo jinia os
procedimentos seguintes.

Informamos, também, que segue em anexo a minuta do tcmio de contrato para análise.
■Atenciosamente.

Adustina/BA, 24 de abril de 2020.

/IfWa
n7

ínczes Andrade
Presidente da CPI,

.JOSE .K> \OUD.' J)K SANT/WA, S/fs

r|.;.NTKO
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tendo cm vista que foram cumpridas todas as fonnalidades legais, RATIFICO o Processo
Administrativo n° 167/2020 e dc Dispensa n" 048/2020, com arrimo nos termos do art. 24, Inciso IV, da
Lei Federal n" 8.666/93 e em especial na Lei Federal n" 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 c no Decreto
Municipal n"010, de 18 de março de 2020 e suas alterações posteriores e cm consonância com o Parecer

Jurídico acostado aos autos, corroborado pelo Controle Interno, autorizando a contratação direta e a
emissão do competente empenho em favor da empresa RULIGLECION NASCIMENTO SANTOS ME CNPJ: 16.666.287/0001-23, para confecção de tendas, placas indicativas, coletes c banner,
destinadas às ações adotadas pela Secretaria de Saúde, direcionadas ao atendimento de combate e

prevenção do CORONAVÍRUS (COVlD-19), conforme solicitação c necessidade justificada pela
Secretaria Municipal de Saúde dc Adustina. Bahia

Adustina, 27 de abril de 2020.

Paulo ScratmOliveira dos Santo.s

PreSeiro Municipal

An'..tOSK

A\OIOM DF SAN 5 \NA.S/N

'
: AS! ?NA/ Na t'!.!». .js* jí-,.0(5..
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
CNPJ: 16.298.929/0001-89

AV..lOSli JOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO
ADUSTINA/ BA CEP: 48.435-000

A TO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LIClTACAO N'048/2020

Referência: Processo Administrativo n." 167/2020 - Processo de Dispensa de Licitação n." 048/2020
Assunto: Confecção de tendas, placas indicativas, coletes e banner, destinadas às ações adotadas
pela Secretaria de Saúde, dii'ecionadas ao atendimento de combate e prevenção do

CORONAVÍRUS (COVID-19), conforme .solicitação e necessidade justificada pela Secretaria
Municipal de Saúde de Adustina, Bahia. AUTORIZO a contratação direta da empresa espccincada
abaixo, com base no disposto no ai t. 4"-E, § P\ inc. VI , "e" todos da Lei Federal n.° 13.979/2020 e
expedientes constantes do Processo Administrativo em referência - RULKíLECION NASCIMENTO
SANTOS - ME CNPJ: 16.666.287/0001-23 - Valor do Contrato RS 8.740,00 (Oito mil setecentos c
A

quarenta reais) - Prefeitura Municipal de Adustina - Bahia, 27 de abril de 2020 - EUGENIO
SANTANA CARVALHO - Secretário Municipal de Saúde c Presidente do FMS - PAULO

SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS- Prefeito Municipal.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atixidade:

Elemento de Despesa:

2060-

2073 - Enfrcntamcnto da

3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros- Pessoa

Fundo

Emergência de Saúde -

Jurídica

14 -

Municipal

Nacional Coronavírus

3.3.90.30.00 - Material dc Consumo

SUS

de Saúde

(COVlD-19).

4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente

Unidade:

Fonte:

Data da Assinatura: 27 de abril de 2020

E para constar, foi lavrado este termo de publicação, cjue será assinado por nós, Eugênio Santana
Carvalho e Paulo Sérgio 01i\cira dos Santos - Secretário Munici]x>l de Saúde/Presidente do Fundo
Municipal de Saúde-FMS e Prefeito Municipal, respectivamente.
Adustina/BA,27 de abril de 2020.

Eugênio Santana Carvalho
Scc. Municipal de Saúde/Presidente do FMS

Paulo Sérgi
Pref(

eira dos Santos

unicipal

A\ . .losr .IOaOUíM t?E SANTANA,S/i\
ArrsriNA'

cfp: ■'-. tjvuos

CENTRO
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Diário Oilcial do
Segunda-feira

prefeitura municipal de adustina
CNPJ: 16.298.929/0001-89
AV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO
ADUSTINA/ BA CEP:48.435-000

ATO DF PífRUCACÃO no PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N'048/2020

Referencia: Processo Administrativo n.» 167/2020 -Processo de Dispensa

^ação n."

048/2020 Assunto: Confecção de tendas, placas indicativas, coletes c banncr, destinadas às
ações adotadas pela Secretaria de Saúde, direcionadas ao atendimento de
®
nrcvençâo do CORONAVÍRUS (COVID-19), conforme solicitação e necessidade justificada

pela Secretaria Municipal de Saúde de Adustina, Bahia. AUTORIZO a contratação direta da

empresa especificada abaixo, com base no disposto no art. 4''-E, § 1 , me. VI , e todos da Le^
Federal r\° 13 979/2020 e expedientes constantes do Processo Administrativo em referencia

RULIGLECION NASCIMENTO SANTOS - ME CNPJ: 16.666.287/0001-23 - Valor do

Contrato R$ 8.740,00(Oito mil sctecentos c quarenta reais)- Prefeitura Municipal de Adustina

Bahia, 27 de abril de 2020 - EUGÊNIO SANTANA CARVALHO - Secretario Municipal de

Saúde e Presidente do FMS - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS - Prefeito
Municipal.
DOTACAU U cCAlvitix 1 Atvi/\;

Unidade:

Elemento de Despesa:

Projeto/Atividade:

Fonte:

3.3.90.39.00- Outros Serviços Terceiros2060- Fundo

Municipal de
Saúde

2073 - Enfrentamento da

Pessoa Jurídica

Emergência de Saúde -

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Nacional Coronavírus

4.4.90.52.00- Equipamento e Material

(COVlD-19).

Permanente

14SUS

Data da Assinatura: 27 de abril de 2020

E para constar, foi lavrado este termo de publicação, que será assinado por nós, Eugênio Santana
Carvalho e Paulo Sérgio Oliveira dos Santos - Secretário Municipal de Saude/Presidente do Fundo
Municipal de Saúde-FMS e Prefeito Municipal, respectivamente.
Adustina/BA,27 de abril de 2020.

Eugênio Santana Carvalho
Scc. Municipal de Saúde/Presidente do FMS
Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1E4VWPT589RQ0ALKNPVKKA

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

27 de Abril de 2020
4-AnoV-N''1070

^ PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTEVA
CNPJ: 16.298.929/0001-89

AV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO
CEP:48.435-000 - ADUSTINA/ BA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N"233/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM

O MUNICÍPIO DE ADUSTINA, BAHIA,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE E A EMPRESA RULIGLECION
NASCIMENTO SANTOS - ME CNPJ:
16.666.287/0001-23

O MUNICÍPIO DE ADUSTINA, ESTADO DA
BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço e n° de CNPJ indicados no

cabeçalho, neste ato representado pelo senhor PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS,
brasileiro, solteiro, agente politico, portador da Cédula de Identidade n° 1.269.795.023 SSP/BA. e
CPF/MF. n° 006.686.685-55, residente e domiciliado na Rua João Vieira de Andrade, nesta urbe.,

através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado pelo senhor EUGÊNIO
SANTANA CARVALHO, portador da cédula de identidade n" 3.321.519 - 7 SSP/SE e CPF n°
002.986.095-41, residente e domiciliado nesta cidade de Adustina - Bahia, doravante denominado,
CONTRATANTE;E a empresa RULIGLECION NASCIMENTO SANTOS - ME com número
de CNPJ 16.666.287/0001-23 sediada na Rua 01 - Loteamento Nova Vida, neste ato representado

pelo Senhor RULIGLECION NASCIMENTO SANTOS portador da cédula dc identidade n°
34517936 SSP/SE e CPF n° 039.199.345-39 residente e domiciliado na Praça Alice Virgem Vidal,
centro CEP 48.435-000, doravante designados respectivamente CONTRATANTE e
CONTRATADO(A); firmam o presente contrato de prestação dc serviço decorrente da
ratificação, pelo Prefeito do Miuiicípio de ADUSTINA em despacho datado de 27/04/2020, oriundo
da Dispensa de Licitação n° 048/2020, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n° 8.666/93, bem
como a Lei Federal n" 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e ao Decreto Mimicipal n° 010/2020, de 18
de março de 2020 e suas alterações posteriores e demais normas aplicáveis, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO
1.1- Constitui objeto do presente contrato, contratação de pessoa jurídica para confecção tendas,
placas indicativas, coletes e banner, destinadas às ações adotadas pela Secretaria de Saúde,

direcionadas ao atendimento de combate e prevenção do CORONAVÍRUS(COVID-19),conforme
solicitação e necessidade justificada pela Secretaria Municipal de Saúde de Adustina, Bahia, e
especificações e quantidades estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência - Anexo I da
Dispensa de Licitação n° 048/2020.

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES, ENTREGA E RECEBIMENTO
DO OBJETO
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2.1 - As especificações dos materiais indicados na Dispensa de Licitação objeto deste contrato a

serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, são consideradas como partes integrantes deste
contrato, como se nele estivesse transcritos, e que a CONTRATADO(A), deverá obedecer
rigorosamente, competindo-lhe, também observar as normas de qualidade, e quaisquer outras que
forem recomendadas pela Prefeitura Municipal através do Fundo Municipal de Saúde.

2.2 - As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto
Básico/Termo de Referência, anexo I da Dispensa de Licitação.

III - CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1 - Sem prejuízo de outros encargos decorrente da lei, constituem obrigações da
CONTRATADA,na execução do objeto deste contrato:

a) Custear todas as despesas decorrentes necessárias a execução completa do objeto;
b) Dirigir e supervisionar os serviços ou aquisição, ficando responsável, perante o
CONTRATANTE,pela exatidão dos prazos e pela correta observância das especificações e
demais normas aplicáveis.

c) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa, previstos nos
artigos 77,78 e 79 da Lei Federal n" 8.666/93.

d) Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

rv - CLÁUSULA QUARTA -DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1- Cumprir com a forma de pagamento acordada, bem como todas as outras deste contrato.

V - CLÁUSULA QUINTA- DA FISCALIZAÇÃO
5.1 - Os serviços serão fiscalizados por pessoa credenciada pelo CONTRATANTE,com poderes
para verificar o fiel cumprimento deste em todos os termos e condições, sendo que sua eventual
omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidos perante o
CONTRATANTE.

5.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA perante a
administração ou a terceiros.

VI - CLÁUSULA SEXTA -DA VIGÊNCIA CONTRATURAL

6.1-0 presente contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, com início na data de 27 de abril de
2020 e encerrando 25 de junho de 2020, prorrogável por períodos sucessivos, enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública de
importância internacional, declarada por meio da Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, editada
pelo Excelentíssimo Ministro de Estado da Saúde, mediante termo aditivo de contrato, conforme
dispõe o artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
CNPJ: 16.298.929/0001-89

AV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO
CEP:48.435-000 - ADUSTINA/ BA

6.2 - Não obstante o contrato em tela tenha vigência de 60 (sessenta) dias, a critério do

CONTRATANTE e com plena concordância da CONTRATADA, a exigência da entrega dos
itens contratados poderá se dar de imediato e em sua totalidade, tão logo requisitada pelo ente
público CONTRATANTE, dada a extrema urgência e necessidade do material que se pretende
adquirir.

VII - CLÁUSULA

SÉTIMA - DO

VALOR

DO

CONTRATO, DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA,DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E ALTERAÇÕES.
7.1 - Pela execução total do fornecimento, objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA, a importância global de R$ 8.740,00 (Oito mil setecentos e quarenta
reais)estando incluídas nesse valor as despesas com materiais, equipamentos e mão-de-obra,

transportes, de administração, encargos tributários, sociais e trabalhistas a qualquer título, e todas as
providencias auxiliares e complementares necessárias à completa execução deste contrato.
7.2 - As despesas com a execução dos serviços/aquisição ora contratados correrão por conta da
fonte de recursos:
Unidade:

2060- Fundo

Municipal de
Saúde

Elemento de Despesa:

Projeto/Atividade:
2073 - Enfrentamento da

Fonte:

3.3.90.39.00- Outros Serviços Terceiros-

Emergência de Saúde Nacional Coronavírus

(COVID-19).

Pessoa Jurídica
3.3.90.30.00- Material de Consumo

4.4.90.52.00- Equipamento e Material

14 SUS

Permanente

7.3 - O objeto deste contrato foi formalizado através da modalidade de licitação por contratação
direta, mediante Processo Administrativo de Dispensa de Licitação tombado sob n"048/2020.

7.4 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei Federal n°
8.666, de 1993.

7.5 - A Contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos materiais, no montante de até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.
VIII - CLÁUSULA OITAVA -DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1-0 pagamento referente ao objeto contratado estará condicionado à apresentação da Nota Fiscal
do material fomecido pela CONTRATADA, devendo ocorrer até o trigésimo dia após a
apresentação da Nota/Fatura.

IX - CLÁUSULA NONA - REAJUSTE

9.1 - As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência
anexo I da Dispensa de Licitação n"048/2020.
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CNPJ: 16.298.929/0001-89

AV.JOSE JOAQUIM DE SAPíTANA,S/N -CENTRO
CEP:48.435-000 - ADUSTINA/ BA

X - CLÁUSULA DÉCIMA -DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 - Em cíiso de descumprimento do presente Termo de Contrato, a CONTRATANTE poderá
aplicar a(o)CONTRATADO(A), estabelecida a garantia do contraditório e da ampla defesa:
a) Multa de mora de 0,5% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado na
execução dos serviços objeto deste Contrato, acrescida de 10% (dez por cento) quando o
atraso for superior a 30(trinta) dias;

b) As sanções previstas nos incisos I, III, e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93,
juntamente com a multa de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, pelo não
cumprimento das obrigações assumidas em razão deste Contrato.
XI- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA RESCISÃO

11.1- Este Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, ou unilateralmente
pela CONTRATANTE, mediante notificação dirigida ao CONTRATADO(A), na ocorrência de
qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, ou
ainda,judicialmente nos termos da legislação pertinente.

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
12.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei Federal n°
8.666, de 1993.

12.2 - A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, nos termos do artigo 4°,I, da Lei n. 13.979/2020.

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

13.1 - Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições
estabelecidas na Lei Federal n°. 13.979/2020 e na Lei Federal n° 8.666, de 1993 e demais normas

federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segimdo as disposições
contidas na Lei Federal n" 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e
princípios gerais dos contratos.

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE
LICITAÇÃO
14.1 - A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação n°. 048/2020, é
feita com base no artigo 4° da Lei Federal n" 13.979/2020, devendo o contratante disponibilizar em
sítio oficial específico na rede mundial de computadores (intemet), no que couber, além das
informações previstas no § 3° do art. 8° da Lei Federal n" 12.527, de 18 de novembro de 2011, o
nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o
valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, sem prejuízo ao que dispõe o art. 61,
Parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

t PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
CNPJ: 16.298.929/0001-89

AV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N - CENTRO
CEP:48.435-000 - ADUSTEVA/ BA

14.2-0 presente Termo de Contrato se vincula ao Projeto Básico da Contratante e à proposta da
Contratada.

XV - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DO FORO
15.1 - As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Paripiranga, Bahia para dirimir os
litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato, renunciando a qualquer outro por
mais privilegiado que seja, e desde que não possam ser compostos pela conciliação, conforme
preccitua o artigo 55. S 2° da Lei Federal n"8.666/93.

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Adustina - BA,27 de abril de 2020.

"7^

EUGÊNIO SANTANA CARVALHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REP.LEGAL DO CONTRATANTE

PAULO SERGIOr^^EIRA DOS SANTOS
PREFTO0^MUNICIPAL
ANUENTE/CONTRATANTE

^

RULIGLECION NXSCIM
SCIMENTO SANTOS- ME
CNPJ 16.666.287/0001-23
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

•^r\XÍ>^£íC^
CPF: 05% iSi^f

Nome:
CPF: o

-X». ^ •:í
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%

CNPJ: 16.298.929/0001-89

AV. JOSK JOAQUIM DK SANTANA,S/N - CENTRO
ADÜSTTNA/ BA CEP: 48.435-000

A TO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRA TO N"233/2020

Aos 27 (vinte e sete) dias do nics de abril do ano de dois mil e vinte, por determinação do
Excelentíssimo Senhor PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de
Adustina - BA, cm consonância com a Lei Federal n" 8.666/93 e com a Lei Federal n" 13.979/2020 e

suas alterações, torna público, no mural da Prefeitura e/ou no Diário Oficial deste Município, o resumo
da celebração do termo de contrato n" 233/2020, que tem por objeto a confecção de tendas, placas
indicativas, coletes e bamier, destinadas às ações adotadas pela Secretaria de Saúde, direcionadas ao

atendimento de combate e prevenção do CORONAVÍRUS (COVlD-19), conforme solicitação e
necessidade justificada pela Secretaria Municipal de Saúde de Adustina, Bahia, e especificações
contidas no Processo de Dispensa de Licitação n" 048/2020.
CONTRATADA: RULIGLECION NASCIMENTO SANTOS - ME
CNPJ: 16.666.287/0001-23

VALOR: RS 8.740,00 (Oito mil setccentos e quarenta reais)
DOTAÇAO(IRÇAMENIARIA
Unidade:

IVojeto/Atividadc:

2060-

2073 - Enfrentamento da

Fundo

Emergência de Saúde -

Elemento dc Despesa:

Fonte:

3.3.90.39.00- Outros Serviços Terceiros

Municipal de

Nacional Coronavírus

Saúde

(COVlD-19).

Pessoa .lurídica
14 -

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

SUS

4.4.90.52.00 - Equipamento e Material
Permanente

Data da Assinatura: 27 de abril dc 2020.

Adiistina/BA,27 de abril de 2020.

Rones Mai;
i'cira dos Santos
Scc. Municipal de Administração e Finanças

AV. "íSf .)(■ .í;li!M 1)J- SAN TAXA, S/N
V-v;-': VSX! }• • '

CKNTRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTÍNA

Segunda-feira

Diário Oficial cio

27 de Abril de 2020
5-AnoV-N®1070

.ypvo OE AOo

^ PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
CNPJ: 16.298.929/0001-89
AV.JOSE JOAQUIM DE SANTANA,S/N -CENTRO
adustina/ BA CEP: 48.435-000

ATO DE PllRLICACÃO DO TERMO DE CONTRATO N"233/2020

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, por deteimmação do
Excelentíssimo Senhor PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS Pmfe.to Mun.^
Adustina - BA,em consonância com a Lei Federal n" 8.666/93 e com a Lei Federal n 13.979/2020
e suas alterações, torna público, no mural da Prefeitura e/ou no Diario Oficial deste Município, o
resumo da celebração do termo de contrato n" 233/2020, que tem por objeto para a confecgo de
tendas placas indicativas, coletes e banner, destinadas às ações adotadas Secrct^a de Saúde,
direcionadas ao atendimento de combate c prevenção do CORONAVIRUS(COVID-D),

solicitação e necessidade justificada pela Secretaria Municipal de Saúde de Adustina, Bahia,
especificações contidas no Processo de Dispensa de Licitação n° 048/2020.
CONTRATADA:RULIGLECION NASCIMENTO SANTOS - ME
CNPJ: 16.666.287/0001-23

VALOR:RS 8.740,00 (Oito mil setccentos c quarenta reais)
DOTACAU UK CAtVllil^l I Aieirt.

Unidade:

Projeto/Atividade:

Nacional Coronavírus

3.3.90.39.00- Outros Serviços
Terceiros -Pessoa Juridica
3.3.90.30.00- Material de Consumo
4.4.90.52.00- Equipamento c

(COVlD-19).

Material Permanente

2073 - Enfrentamento da
2060-Fundo

Municipal de
Saúde

Elemento de Despesa:

Emergência de Saúde -

Fonte:

14-

SUS

Data da Assinatura: 27 de abril de 2020

Adustina/BA,27 de abril de 2020.

Rones Marcos Oliveira dos Santos

Sec. Municipal de Administração e Finanças

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1E4\/WPT589RQ0ALKNPVKKA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Adustina

20/04/2020
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: RULIGLECION NASCIMENTO SANTOS
CNPJ: 16.666.287/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas 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 n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida 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 16:47:59 do dia 20/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/10/2020.

Código de controle da certidão; D579.9654.F933.CD67
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

Emissão: 20/04/2020 16:50

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20201124514

RAZÃO SOCIAL

KULIGLECION NASCIMENTO SANTOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

16.666.287/0001-23

103J11.984

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 20/04/2020, conforme Portaria n" 918/S9, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

j

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FA2£NDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://wvw.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta dn cartão originat de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página I dc I

RcICcrtidaoNcgaliva.rpt
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Nome: RULIGLECION NASCIMENTO SANTOS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 16.666.287/0001-23
Certidão n°: 9415576/2020

Expedição: 20/04/2020, às 16:48:06
Validade: 16/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se

que

RULIGLECION

NASCIMENTO

SANTOS

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n"
16.666.287/0001-23, 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

anteriores

à

Trabalho e estão atualizados
data da sua expedição.

até

2

(dois)

dias

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 á verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do

Banco

Nacional

de

Devedores

Trabalhistas

constam

os

dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
SETOR DE TRIBUTOS

ADUSTINA

AVENIDA JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA, S/N - CENTRC
ADUSTINA - BA • CEP:-ISJSS-OOC

FONE(S): 75 3496-2130

CNPJ/MF: 16.298.929/0001-69

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
000047/2020

Nome/Razão Social: RULIGLEClON NASCIMENTO SANTOS-ME
Nome Fantasia:

RUY PLOTTER

inscrição Municipal: 50.0353
CPF/CNPJ: 16.666.207/0001-23
^»«,Endereço:
R. JOSÉ GERMINIANO DE MENEZES,476 SALA CENTRO
ADUSTINA-BA- CEP: 48435-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER

APURADOS POSTERIORMENTE. É CERTIFICADO QUE,ATÉ A PRESENTE DATANÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.
Observação:

#««*##*********•*********•****************************************************

Esta Certidão foi emitida em 16/04/2020

com base no Código Tributário Nacional, lei n° 5.172/66.

Certidão válida até: 15/07/2020

Código de controle da certidão: 2100015508

EmissdlENATO

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.
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Consulta Regularidade do Empregador

20/04/2020
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CAIXA ECONCM CA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

16.666.287/0001-23

Razão SoclahRULiGLECiON nascim santos 03919934539

Endereço:

praga osmar ribeiro de jesus is sala / centro / adustina / ba /
48435-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Valldade:20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032004114540006018

Informação obtida em 20/04/2020 16:49:12

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

https;//consulta-crf.calxa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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