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,Setor de Licitacoes e Contratos

PROCESSO ADMINISTRATIVO
051-2020
DISPENSA 020/2020
Objeto: AQUIS100 DE TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE
TEMPETURA CORPORAL INFRA VERMELHO DUAL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAODE DO MUNICIPIO DE ALMADINA.
Dispensa lniciada no dia 26-06-2020 e finalizada
no dia 26-05-2020
1- Processo Assinado ( )
2- Ratificagao/Extrato de contrato publicado
dia: 1 1 ( )
3- Contrato Assinado ( )
4- Contrato Empenhado ( )
5- Processo finalizado ( )
6- Processo digitalizado ( )

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
SETOR DE LICITKOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
LMADINA-BA

Rua Euzebio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina — BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29
Almadina, 26 de maio de 2020

Ao: Exm° Sr. Milton Silva Cerqueira
MD. Prefeito Municipal de Almadina

Exm° Senhor Prefeito

Ao cumprimenta-lo, solicito a V.S.a designar abertura de processo administrativo de dispensa de licitagao para AQuisigAo
DE TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPETURA CORPORAL INFRA VERMELHO DUAL PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAODE DO MUNICIPIO DE ALMADINA. Para inicio da formatagao do
processo administrativo segue anexo Termo de referenda que embasara o Setor de Compras na efetivagao do Processo
Licitat6rio.
Atenciosamente,

Neuza Maria da Silva Fonseca
Secretaria de SaOde
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TERMO DE REFERENCIA
1. INTRODKAO
0 Presente Termo de Referencia tern como objetivo a AclutsicAo DE TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE
TEMPETURA CORPORAL INFRA VERMELHO DUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
SACIDE DO MUNICIPIO DE ALMADINA.
2.JUSTIFICATIVA:
2.1 Essa solicitagao se faz necessaria devida a precise° de term6metro digital para atender as necessidades da
secretaria de saOde devido a pandemia da Covid-19.
3.DA DESCRIcA0 DO OBJETO:
3.1. Deverao ser rigorosamente atendidas as especificagoes constantes da tabela abaixo e observados os
esclarecimentos constantes neste termo de referencia.
DESCRIO 0
ITEM
05

PRODUTO
TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE
TEMPERATURA DIGITAL CORPORAL INFRA
VERMELHO DUAL

UNID

QT

VALOR
UND

VALOR TOTAL

uND

05

398,00

1.990,00

5. FUNDAMENTA00 LEGAL.
O procedimento licitatorio a ser adotado obedecera, integralmente, ao que estabelece as Leis
Federais n 8.666 de 21.06.1993, corn suas alteragOes e todas as demais normas e legislagao vigentes e aplicaveis ao
6.DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA
6.1. Responsabilizar-se par todos os encargos previdenciarios e obrigacOes sociais previstos na legislagao social e
trabalhista ern vigor, obrigando-se a salda-los na epoca prOpria, vez que seus empregados nao manterao nenhum vinculo
empregaticio corn a CONTRATANTE;
Responsabilizar-se par todos as encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;
- Responsabilizar-se par todas as providencias e obrigagOes estabelecidas na legislacao especifica de acidentes do
trabalho, quando forem vitimas seus empregados no desempenho do fornecimento ou ern conexao corn ele; Prefeitura
Municipal de Almadina ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execucao do fornecimento, nao
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizageo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- Responsabilizar-se pelo fornecimento, testes e funcionamento do objeto deste Contrato e pelo fornecimento da
documentacao pertinente atendido os requisitos e observadas as normas constantes dos Anexos que integram este
instrumento.
- Executar o fornecimento na forma estabelecida neste instrumento, observando as normas legais a que esta sujeita para
o cumprimento deste contrato;
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- Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento do
objeto;
- Prestar informagees/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas reclamagees inerentes
ao fornecimento do objeto, principalmente quanto a qualidade, providenciando a imediata corregao das deficiencias,
falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE;
- Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagao por parte do Contratante para acompanhamento da execugao do contrato.
A existencia da fiscalizagao de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da Contratada pela execugao de
qualquer service;
- Colocar a disposigao do CONTRATANTE todos os meios necessaries a comprovagao da qualidade e operacionalidade
do bem, permitindo a verificagao de sua conformidade corn as especificagOes.
- Manter, durante toda a execugao do contrato, as mesmas condigOes de habilitagao e qualificagao exigidas por ocasiao
da licitagao/contratagao;
lndicar, formalmente, preposto, quando da assinatura do contrato, aceito pelo Contratante, para representar a Contratada,
sempre que for necessario, o qual tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato;
- Apresentar a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao objeto deste Contrato e do Termo de Referenda ao Protocolo do
CONTRATANTE, as quais deverao estar acompanhadas da relagao em ordem crescente numerica dos nOmeros dos
acessos e seus respectivos valores;
- Providenciar a imediata corregao das deficiencias apontadas pelo Contratante, quanto a aquisigao dos veiculos.
7. DEVERES DO CONTRATANTE
7.1. CONSTITUEM DEVERES DO CONTRATANTE:
Prestar as informagoes e as esclarecimentos solicitados pela empresa Contratada para a fiel execugao do
contrato; Solicitar o reparo, a corregao, a remogao, a reconstrugao ou a substituigao do objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregOes;
Acompanhar e fiscalizar a execugao do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condigoes e pregos
pactuados;
Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato corn as Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas;
Prestar informagoes e as esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais da CONTRATADA;
Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67,
da Lei n° 8.666/1993;
Rejeitar o objeto em desacordo corn as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA exigindo sua imediata
corregao, sob pena de aplicagao das penalidades previstas em lei, ressalvados as casos fortuitos ou de forga maiores,
devidamente justificados e aceitos pela Prefeitura Municipal de Almadina.
Comunicar a empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada corn o objeto do contrato.
7.2. PRECOS
Os pregos ofertados deverao ser na condigao de prego a vista para pagamento, mediante apresentagao de nota-fiscal/
fatura, apes certificagao da nota fiscal/fatura acompanhada de todas as certidoes exigidas. Todos as pregos deverao ser
apresentados em moeda corrente do pals, devendo incluir todos os custos diretos e indiretos, julgados necessaries pela
proponente e todas as incidencias que sabre eles possam recair, tais coma encargos fiscais, tributes, taxas, impostos e
outros;
8. DA FISCALIZACAO
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8.1 - A fiscalizacao do objeto do Contrato a ser gerado neste processo licitatOrio, ficara a cargo da Secretaria de
Samle, atraves da servidora Neuza Maria da Silva Fonseca, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, e devera atestar
a realizageo dos servicos contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei n°
4.320/1964. 8.2.
— 0 Fiscal anotara todas as ocorrencias relacionadas corn a execucao da contratagao em registro preprio,
determinando o que for necessaria a regularizagao das faltas ou inconsistencias observadas, nos moldes do
Termo de Referenda! Pregao/ Contrato.
8.3 — A fiscalizacao sera exercida no interesse exclusivo da Administragao PCiblica e nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade.
8.4 — No relatOrio gerencial da despesa de que trata os casos omissos, a Lei n° 8.666/1993, deste TRIContrato,
constarao os produtos fornecidos, e sera o mesmo base para conferencia do Fiscal do Contrato, que confrontara
suas informagees corn os comprovantes de abastecimento entregues aos condutores.
8.5 — A CONTRATADA devera manter preposto para representa-la durante a execucao do Contrato.

9. CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAgAO:
0 custo estimado da contratagao, o valor maxima global estabelecido em decorrencia da identificacao dos elementos que
compoem o prego do veiculo, pode ser definido da seguinte forma: Por meio de fundamentada pesquisa dos precos
praticados no mercado em contratacties similares; ou ainda por meio da adock de valores constantes de indicadores
setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referenda, tarifas pOblicas ou outros equivalentes, se for o caso.
10. DO PRAZO DE VIGENCIA
10.1. 0 prazo de vigoncia do contrato sera ate o final do periodo orcamentario.

FONSECA
Secretaria de Saude
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DESPACHO A SECRETARIA DE FINAKASICONTABILIDADE

Tendo em vista a solicitagao desta Secretaria, para AQuisigAo DE TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE
TEMPETURA CORPORAL INFRA VERMELHO DUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
SAODE DO MUNICIPIO DE ALMADINA, no valor total de R$1.990,00 (Urn mil, novecentos e noventa reais), determino a

esse set or, que certifique sobre a existencia de recursos orgamentarios e de recursos financeiros, em cumprimento as
determinacoes da legislagao vigente, para ocorrer as despesas para a aquisicao dos materials mencionados acima,
emitindo parecer contabil acerca da referida contratagao.

Almadina, 26 de maio de 2020

NEUZA MARIA DA SILVA FONSECA
Secretaria de Saode
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PARECER CONTABIL
Atendendo despacho da Secretaria requisitante, que certifique sabre a existoncia de recursos orcamentarios e elabore
documento de impacto financeiro conforme determina a Lei Complementar n°. 101/2000, para ocorrer as despesas para a
AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPETURA CORPORAL INFRA VERMELHO DUAL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAC1DE DO MUNICIPIO DE ALMADINA, no valor total de
R$1.990,00 (Um mil, novecentos e noventa reais), tendo coma fonte de receita as recursos das Transferencias do
municipio, devidamente previstas no orcamento da Prefeitura Municipal.
Conforme estabelece o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal no seu caput — in verbis.
" Art. 16. A criack, expansao ou aperfeicoamento de ack governamental que
acarreta aumento de despesa sera acompanhada de:
I — estimativa do impacto orcamentario no exercicio em que deva entrar em vigor e
nos subsequentes;
No caso em tela parse tratar de despesa devidamente prevista na Lei Orcamentaria e nao gerando compromisso financeiro
para as exercicios seguintes, esta dispensada a elaborack da estimativa de impacto orgamentario-financeiro prevista na
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Isso significa que a ack governamental regularmente prevista na lei orcamentaria anual, a assunck de
obrigack contratual proveniente da prestack de servicos ora contratados, disp6e de dotack suficiente para cobrir as
gastos e possui adequack corn a LDO e o PPA.
Estamos atestando a previsk orgamentaria suficiente para assumir as obrigagOes ora contratadas, nk
ha aumento de despesas, o que exclui a exigencia do art. 16 da Lei complementar n° 101/2000.
Segue abaixo CERTIDAO DE EXISTENCIA DE DOTACAO ORCAMENTARIA
0 Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Almadina/BA, e consoante despacho recebido e
disposicOes legais, especialmente do Art. 14 da Lei 8.666/93 e Art. 60 da Lei 4.320/64, CERTIFICO para os devidos fins
de prova, que a contratack em epigrafe, corn cotagao de pregos realizada previamente pelo Setor de Compras no valor
de R$ 1.990,00 (Urn mil, novecentos e noventa reais), encontra-se devidamente inclusa no orcamento da Prefeitura
Municipal do exercicio de 2019, abaixo especificado:
Unidade Orgamentaria: 03.07.09 — Fundo Municipal de Saude - FMS
Projeto Atividade: 2.324 — AcOes Emergenciais de Combate ao Corona virus (COVID-19)
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 14 — Transferencia de Recursos do SUS
Fonte de Recurso: 02— Saude 15%
E o nosso parecer, S.M.E.,
Almadina, 26 de maio de 2020
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Ordem de Abertura de Processo LicitatOrio
Tendo em vista o parecer e a Certidao da Secretaria de Finangas, determino a Comissao Permanente de Licitagao,
designada pela Portaria n° 001/2020 para corn as cautelas e observancia da Lei, dar inicio ao procedimento licitatOrio
cabivel para a AQUISIcA0 DE TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPETURA CORPORAL INFRA VERMELHO
DUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALMADINA., no valor
total de R$1.990,00 (Urn mil, novecentos e noventa reais), corn a proposta que melhor atenda aos interesses da
Administragao.
Almadina, 26 de maio de 2020

on Silva C queira
Prete) Municipal e Almadina/BA

Segunda-feira
27 de Janeiro de 2020
2 - Ano -N° 2219

Almadina

Dario Oficial do

MUNICIPIO

Portarias
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PORTARIA N.° 001/2020
"Designar a Co rnissao de Licitagao no ambito do Municipio de Almadina e dã outras providencias"
0 Prefc-i to Municipal de Almadina, Estado da Bahia, no uso de suas atribuigoes legais, de acordo
corn a Lei 257/1999 de acordo corn a legislack pertinente, e, em harmonia corn a Lei Federal 8.666/93 e suas
alteragOes.
RESOLVE:
Art. 1'. Desgrtir os servidores abaixo identificados para, constituir a comissao Permanente de Licitacao
desta Prefeitura, cc,111021indo-lhes a pratica de todos os atos necessarios ao processamento e julgamento das
licitagoes nas modaiidades elencadas na Lei 8.666/93:
C,'‘,L0 SANTOS PEREIRA - Presidente
MARCOS ANTONIO MENDES DE JESUS - Membro
VALDELINO SANTOS DE MIRANDA - Membro
Art. 2°. A comissk podera atraves do seu Presidente, requisitar servidor desta Prefeitura para auxiliar
nos servigos administiativos, bem como solicitar assessoramento tecnico sempre que Ihe aprouver.
Art. 3°. As atividades da Comissao Permanente de Licitacao reger-se-ão pela legislacao
atinente a materia, ndu cabendo aos seus Membros, qualquer tipo de remuneracao adicional.

em vigor

Art. 4° Esta Portana retroage seus efeitos a data de 02 de janeiro de 2020, revogadas as disposicOes em
contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALMADINA, Estado da Bahia, em 20 de
jane:ro de 2020.

Milton Silva Cerqueira
Prefeito Municipal

Crenilto Lau Borges
Secretdrio de Administracdo
CERTIFICAcA0 DIGITAL: VGXK1GB+LMONYAEUDYAOIG

Esta edicao encontra-se no site oficial deste ente.
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AUTUAcA0
Aos 26 dias do mes de maio de 2020, no setor de licitacOes da Prefeitura Municipal de Almadina, eu Danilo Santos
Pereira, Presidente da CPL, autuei os documentos que foram apresentados para abertura de procedimento de
contratagao atraves de Dispensa de Licitagao n° 020/2020.

Almadina, 26 de maio de 2020

antos Pereira
P:residente Da CPL
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ATA DE REUNIAO DA COPEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
DISPENSA DE LICITAV1/4 0 N° 020/2020
Aos dias 26 de maio de 2020, reuniram-se os membros da Comissao Permanente de Licitagao, para analisar o
processo em questa°, a luz da Lei Federal 8.666/93 e suas alteragoes, o objeto da DISPENSA AQUISIcA0 DE
TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPETURA CORPORAL INFRA VERMELHO DUAL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALMADINA, no valor total de R$1.990,00 (Um mil,
novecentos e noventa reais). A dispensa de Licitagao in casu faz-se imperiosa, par despesa analitica, haja vista o
interesse Mk° que se materializa na hipotese ocorrente, cujas circunstancias amoldam-se ao prelecionado no art. 24,
II, da Lei de Licitagoes. 0 objeto ora contratado nao se refere a parcelas de outros servigos de igual natureza e de maior
vulto, subsistindo a indicagao dos recursos cabiveis, tudo em conformidade corn a legislagao pertinente ao assunto.
Observado as valores acumulados para contratagao semelhante durante esse exercicio, nao se encontra nenhum objeto
semelhante que possa sugerir o fracionamento de LicitagOes. Conforme preconiza a lei, uma vez caracterizada a
necessidade do Municipio, e presentes todos as requisitos dispostos na Lei 8.666/93, o Poder Executivo podera dispensar
o procedimento licitatorio pertinente, contratando diretamente o objeto acima transcrito, desde que os valores da
contratagao sejam compativeis corn o mercado. A presente dispensa de licitagao tern como fundamento o inciso II, do art.
24, da Lei n°. 8666/93 e suas alteragoes posteriores. Assim disp6e o art. 24 E dispensavel a licitagao: It - para outros
servigos e compras de valor ate 10% (dez par cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso It do artigo anterior e para
alienagOes, nos casos previstos nesta Lei, desde que nao se refiram a parcelas de urn mesmo servigo, compra ou alienagao
de maior vulto que possa ser realizada de uma so vez;
I — para obras e servigos de engenharia:
a)convite — ate R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)
b)na modalidade tomada de pregos — ate R$ 3.300.000,00 (tre's milhoes e trezentos mil reais)
c)na modalidade concorrencia — acima de R$ 3.300.000,00 (tres milhOes e trezentos mil reais);
II — para cornpras e servigos:
a)na modalidade convite — ate R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)
b)na modalidade tomada de pregos — ate R$ 1.430.000,00 (urn milhao, quatrocentos e trinta mil reais)
c)na modalidade concorrencia — acima de R$ 1.430.000,00 (um milh'ao, quatrocentos e trinta mil reais).
Corn as alteragOes, a dispensa de licitagao passa para:
I — para obras e servigos de engenharia: R$ 33.000,00 (trinta e tres mil Reais)
II — para compras e servigos: R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos Reais)
A empresa 0 L SIMONELI, CNPJ: 27.427.239/0001-07, situada a Rua Aguas Claras, no 1.621, Bairro: Monte Castelo,
CEP: 45990-009, Teixeira de Freitas-Bahia, corn o valo total de R$1.990,00 (Urn mil, novecentos e noventa reais) é
a proposta mais vantajosa para Administragao, justificando a contratagao corn a mesma. Para efetivagao da dispensa da
licitagao a empresa escolhida apresentou toda a documentagao do art 27, I e IV da Lei 8.666/93, estando assim apta a
contratagao. Nada mais havendo a tratar, determina-se que seja elaborado o termo de Dispensa e encerra-se a presente
reuniao, cuja ata vai assinada par mim, Presidente da Comissao Permanente de Licitagao, e pelos demais membros da
Comissao.
Almadina, 26 de maio de 2020
Dan
. lb
Presidente da Co

de Licitagao

