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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, 20 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 licitacao para CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE LAVATORIOS P/ COMBATE AO COVID-19 DESSE MUNICIPIO. Para inicio
da formatacao do processo administrativo segue anexo Termo de referenda que embasara o Setor de Licitagoes na efetivagao do Processo Licitatorio.
Atenciosamente,

3-5L-D—Qt-49 q6X—Ck-F4— •
Lindiana Melo Rocha
Secretario(a) de Administracao
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TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUcAo
0 Presente Termo de Referencia tern coma objetivo a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES
DE LAVATORIOS P/ COMBATE AO COVID-19 DESSE MUNICIPIO.
2.JUSTIFICATIVA:
2.1 Essa solicitagao se faz necessaria devido a necessidade de aquisigao de g8neros alimenticios para o preparo de alimentagao dos usuarios do SCFV
e PAIF do municipio.
3. DO OBJETO: CONTFtATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE LAVATORIOS PARA 0
COMBATE AO COVID19 DESSE MUNICIPIO.
3 1. Deverao ser rigorosamente atendidas as especificagoes constantes e observados os esclarecimentos constantes neste termo de referencia.
4. FUNDAMENTAgA0 LEGAL.
0 procedimento licitatOrio a ser adotado obedecera, integralmente, ao que estabelece as Leis
Federais n 8.666 de 21.06.1993, Lei Federal no 10520, de 17.07.2002, e Dec. Municipal 268/2017 de 27 de dezembro de 2017, corn suas alteragOes e
todas as demais normas e legislagao vigentes e aplicavers ao presente termo.
5.DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA
5.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigagoes socials previstos na legislagao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
salda-los na epoca pr6pria, vez que seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio corn a CONTRATANTE;
Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;
- Responsabilizar-se por todas as providOncias e obrigagoes estabelecidas na legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho do fornecimento ou em conexao corn ele; Prefeitura Municipal de Almadina ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo,
quando da execugao do fornecimento, nao excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- Responsabilizar-se pelo fornecimento, testes e funcionamento do objeto deste Contrato e pelo fornecimento da documentagao 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;
- Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento do objeto;
- Prestar informagOes/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas reclamagoes 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 servigo;
- Colocar a disposigao do CONTRATANTE todos as meios necessarios 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/contratacao;
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 as 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 nOrneros dos acessos e seus respectivos valores;

6. DEVERES DO CONTRATANTE
6.1. CONSTITUEM DEVERES DO CONTRATANTE:
Prestar as informagOes e os esclarecimentos solicitados pela empresa Contratada para a fiel execugao do contrato; Solicitar o reparo, a corregao,
a remogao, a reconstrugao ou a substituicao 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;
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Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato corn as Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas;
Prestar informagees e as esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais da CONTRATADA; Acompanhar e fiscalizar a execugao
do contrato, par 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 os casos fortuitos ou de forga maiores, devidamente justificados e aceitos pelo Fundo Municipal de Assistencia
Social
Comunicar a empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada corn o objeto do contrato.
6.2. PREcOS
Os pregos ofertados deverao ser na condigao de prego a vista para pagamento, mediante apresentagao de nota-fiscal/ fatura, apOs certificagao da nota
fiscal/fatura acompanhada de todas as certidOes exigidas. Todos os pregos deverao ser apresentados em moeda corrente do pals, devendo incluir todos
os custos diretos e indiretos, julgados necessarios pela proponente e todas as incidencias que sabre eles possam recair, tais como encargos fiscais,
tributos, taxas, impostos e outros;
8. DA FISCALIZA0A0
8.1 - A fiscalizagao do objeto do Contrato a ser gerado neste processo licitatorio, ficara a cargo da Secretaria de Assistencia Social atraves de
servidor Antonio Souza Brito Filho, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, e devera atestar a realizagio dos servigos 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 execugao da contratagao em registro pr6prio, determinando o que for necessaria
regularizagio das faltas ou inconsistencias observadas, nos moldes do Termo de Referenda.
8.3- A fiscalizagao sera exercida no interesse exclusivo da Administracao Pablica 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° 8.66611993, deste TR/ constarao os servigos prestados, e sera o
mesmo base para conferencia do Fiscal do Contrato, que confrontara suas informagoes corn base nos orgamentos apresentados
8.5- A CONTRATADA devera manter preposto para representa-la durante a execugao do Contrato.
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Lindiana Melo Rocha
Secretario(a) de Administragao
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Aragio Magalhaes Materiais para Construcao LTDA
Av. Vasco Neto n°377 Cep-45-545-000 Ubaitaba Ba
Fone: (73) 3230-2259 / 9953-7187
INSC. EST: 75.525.153-ME CNP109.151.50110001-43

11241)}2;2:01
Cliente: Prefeitura Municipal de Almadina

servico: Confecceies de lavatOrios
Data: 14/05/2020
R$: 3.750,00

Orcamento

Como solicitado segue orcamento referente a:
05- Confeccoes de lavatorios P/ combate ao covid-19:

Valor Unitario.

R$: 750,00

Valor Total

R$: 3.750,00

Sergio B. Magalhaes

Aprovacao:

Obs.

RAZAO FORNECEDOR M5 COMUNICACA- 0 VISUAL LIDA
CNP.I FORNECEDOR
15.664.453/0001-90
CONTATO FORN.
MACIEL
TELEFONE FORNEC.
(73)99133-4989 E-mail:mmacie17@gmail.com
UNID SOLICITANTE
NOME SOLICITANTE

h ...•-•• ......-......._...._.
sp. 1
_ 101EIFIS
- 73- 991337.4989

SERVIc0 SOLICITADO

RAZAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMADINA
Rua Euzebio Ferreira, 26,
Centro
ALMADINA

ENDEREcO
BAIRRO
CIDADE:

ORcAMENTO PADRAO
MATERIAL
lavatOrio

DESCRIcA0 DOS SERVICOS/MATERIAIS
lavatorio contra o coronavirus

15/05/2020
R$ A.112

QTD LARGURA ALTURA
05

TOTAL GERAL

M2

...„-------_---------

R$ UNIT.
R$

850,00

R$

11,900,00

VALOR TOTAL
R$

4.250,00

Lumiplack - Comunicacao Visual
Av. Osvaldo Cruz, 680 - Cidade Nova - Ilheus / Ba CD 73 3634-8350
© 73 99137-0656

ORcAMENTO
Prefeitura Municipal de Almadina
A/c
Marcie!

Em atencao a vossa solicitagao, formulamos orcamento abaixo:

05- Lavatorios para o combate ao coronavirus.
Valor Unitario.

R$: 830,00

Valor Total.

R$: 4.150,00

LUMIPLACK COMUNICAcA0 VISUAL
CNPJ 03.527.021/0001-58
Ilheus 15 de Maio de 2020
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18/05/2020

Consulta ao Cadastro
TRIBUTOS CONSUL -IRS CONSULTR no GROPHSTRO

Consulta Basica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Identificayao
CNPJ: 09.151.501/0001-43

Inscricao Estadual: 075.525.153 ME

Raze.° Social: ARAGAO MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: MAGALHAES METALURGICA & CIA
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL
Unidade de Fiscalizayao: INFAZ COSTA DO CACAU
Endereyo
Logradouro: AVENIDA VASCO NETO
Numero: 377

Complemento:

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 45545-000

Municipio: UBAITABA

UF: BA

Telefone: (73) 32302259

E-mail: metalurgica.magalhaes@gmail.com

Referenda: EM FRENTE AO COLEGIO ANTONIO CARLOS MAGALHAES

Localizayao: ZONA URBANA

Situayao do DTE: CREDENCIADO

Data do Credenciamento: 31/03/2016

Situagao da Conta: ATIVA

Data da Criagao da Conta: 31/03/2016

Data de Inclusao do Contribuinte: 26/10/2007
Atividade Economica Principal:
2512800 - Fabricageo de esquadrias de metal

Atividade Economica Secundaria
1813001 - Impresseo de material para uso publicitario
1822999 - Servigos de acabamentos graficos, exceto encadernageo e plastificageo
4741500 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura
4744001 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 - Comercio varejista de materiais de construgao em geral
8219901 - Fotocopias

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA
Forma de Atuayao
- ESTABELECIMENTO FIXO

Condicao: MICROEMPRESA
Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL
Situayao Cadastral Vigente: ATIVO

Data desta Situagao Cadastral: 08/05/2012

Endereyo: AVENIDA VASCO NETO

Complemento:

Referencia:

Numero: 377

Bairro: CENTRO

CEP: 45545000

Municipio: UBAITABA

UF: BA

Classificayao CRC: Profissional

CRC: 21813 -BA

Tipo CRC: Originario

CRC:

Tipo CRC: Originario

Nome: GLAUCIO SOUZA PARAISO
Responsavel pela organizacao contabil
Classificayao CRC: Profissional
Nome:
www.sefaz.ba.gov.br
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18/05/2020

Consulta ao Cadastro

Enderego
Enderego: RUA PETRONILIO SANTANA CASA
Numero: 60

Bairro: CONCEICAO

Referenda:

Municipio: UBAITABA

UF: BA

CEP: 45545000

Telefone: (73) 32303199

Celular: 0

Fax: 0

E-mail:

Nota: Os dados acima sao baseados em informagoes fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmagao
pelo Fisco

Data da Consulta: 18/05/2020

rit:Gr,zr,

ww.sefaz.ba.gov.br

vtuczon..
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DESPACHO. A SECRETARIA DE FINAKASICONTABILIDADE
CONTRATAgA0 DE EMPRESA PARA PRESTAgA0 DE SERVIcOS DE CONFECcOES DE LAVATORIOS P/ COMBATE AO COVID-19
DESSE MUNICIPIO, no valor de R$ 3.750,00 (Tres mil, setecentos e cinquenta reais), determino a esse setor, qua certifique sobre a existencia de
recursos orgamentarios e de recursos financeiros, em cumprimento as determinacoes da legislagao vigente, para ocorrer as despesas para a aquisiga-o
dos materials mencionados acima, emitindo parecer contabil acerca da referida contratagao.

Almadina, 20 de Maio de 2020

Crenilto Lau Borges
Secretario de Finangas
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PARECER CONTABIL
Atendendo despacho da Secretaria requisitante, que certifique sobre a existencia de recursos orgamentarios e elabore documento de impacto financeiro,
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE LAVATORIOS P/ COMBATE AO COVID-19
DESSE MUNICIPIO, no valor de R$ 3.750,00 (Tres mil, setecentos e cinquenta reels), tendo como fonte de receita os recursos das Transferencias

do municipio, devidamente previstas no orgamento da Prefeitura Municipal.
Conforme estabelece o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal no seu caput - in verbis.
" Art. 16. A criagao, expansao ou aperfeigoamento de agao governamental que acarreta aumento de despesa sera acompanhada de:
I - estimative do impacto orgamentario no exercicio em que deva entrar em vigor e nos subsequentes;
No caso em tele por se tratar de despesa devidamente prevista na Lei Orgamentaria e nao gerando compromisso financeiro para os exercicios seguintes,
esta dispensada a elaboragao da estimative de impacto orgamentario-financeiro prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Isso significa que a agao governamental regularmente prevista na lei orgamentaria anual, a assungao de obrigagao contratual
proveniente da prestagao de servigos ora contratados, dispOe de dotagao suficiente para cobrir os gastos e possui adequagao corn a LDO e o PPA.
Estamos atestando a previsao orgamentaria suficiente para assumir as obrigagoes ora contratadas, nao 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 disposigfies legais, especialmente do
Art. 14 da Lei 8.666/93 e Art. 60 da Lei 4.320/64, CERTIFICO para os devidos fins de prove, encontra-se devidamente incluse no orgamento da Prefeitura
Municipal do exercicio de 2019, abaixo especificado:

Unidade Orcamentaria: 03.07.09 — Fundo Municipal de Saiide - FMS
Projeto Atividade: 2.324 — Acties Emergenciais de Combate ao Coronavirus (COVID-19)
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 — Outros Servicos Terceiro - PJ
Fonte de Recurso: 14 — Transferencia de Recursos do SUS
Fonte de Recurso: 02 — Safide 15%
E o nosso parecer, S.M.E.,
Almadina, 20 de Maio de 2020

Crenilto Lau Borges

Secreted° d '
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Ordem de Abertura de Processo LicitatOrio
Tendo em vista o parecer e a CertidAo da Secretaria de Finances, determino a Comissao Permanente de Licitack, designada pela Portaria n° 001/2020
pare coin as cautelas e observAncia da Lei, dar inicio ao procedimento licitatOrio CONTRATAcA0 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE
SERVIcOS DE CONFECOES DE LAVATORIOS 131 COMBATE AO COVID-19 DESSE MUNICIPIO, no valor de R$ 3.750,00 (Tres mil,
setecentos e cinquenta reais), corn a proposta que melhor atenda aos interesses a Administra §o.
Almadina, 20 de Maio de 2020

on Silva Cer eira
Prefei Municipal d Almadina/BA

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

Almadina
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PORTARIA N.° 001/2020
"Designar a Comissao de Licitagao no ambito do Municiplo de Almadina e dá outras providencias"
0 Prefeito Municipal de Almadina, Estado da Bahia, no uso de suas atribuicoes legais, de acordo
corn a Lei 257/1999 de acordo corn a legislacao pertinente, e, em harmonia corn a Lei Federal 8.666/93 e suas
alteragoes.
RESOLVE:
Art. 1°. Designar os servidores abaixo identificados para, constituir a comissao Permanente de Licitacao
desta Prefeitura, competindo-lhes a pratica de todos os atos necessarios ao processamento e julgamento das
licitacoes nas modalidades elencadas na Lei 8.666/93:
DANILO SANTOS PEREIRA - Presidente
MARCOS ANTONIO MENDES DE JESUS - Membro
VALDELINO SANTOS DE MIRANDA - Membro
Art. 2°. A comissao podera atraves do seu Presidente, requisitar servidor desta Prefeitura para auxiliar
nos servicos administrativos, bem como solicitar assessoramento tecnico sempre que lhe aprouver.
Art. 3°. As atividades da Comissao Permanente de Licitacao reger-se-go pela legislacao
atinente a materia, nao cabendo aos seus Membros, qualquer tipo de remuneracao adicional.

em vigor

Art. 4° Esta Portaria 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
janeiro de 2020.

Milton Silva Cerqueira
Prefeito Municipal

Crenilto Lau Borges
Secreterio de Administracao
CERTIFICAcA0 DIGITAL: VGXKl GB+LMONYAEUDYAOIG

Esta edicao encontra-se no site oficial deste ente.
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AUTUAgAo
Aos vinte dias do mos de Maio de 2020, no setor de licitagoes 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 Licitagio no 019/2020.
Almadina, 20 de Maio de 2020

k iL

nilo().Santos Pereira
Presidente Da CPL
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ATA DE REUNIAO DA COPEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
DISPENSA DE LICITA9AO N°019/2020
Aos vinte dias do mos 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 para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE CONFECCOES DE LAVATORIOS P/ COMBATE AO COVID-19 DESSE MUNICIPIO. A dispensa de Licitagao in casu faz-se imperiosa, por
despesa analitica, haja vista o interesse pUblico que se materializa na hip6tese ocorrente, cujas circunstancias amoldam-se ao prelecionado no art. 24,
11, 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 indica*
dos recursos cabiveis, tudo em conformidade corn a legislagao pertinente ao assunto. Observado os valores acumulados para cantata* 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 os 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 cantata* sejam compativeis com o
mercado. A presente dispensa de licitagao tern como fundamento o inciso II, do art. 24, da Lei no. 8666/93 e suas alteragOes posteriores. Assim dispOe
o art. 24 E dispensavel a licitagao: 11 - para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso 11 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
major vulto que possa ser realizada de uma 56 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 (fres milhOes e trezentos mil reais)
c)na modalidade concorrencia — acima de R$ 3.300.000,00 Ores milhoes e trezentos mil reais);
11— para compras 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 (urn mil*, 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 fres mil Reais)
11— para compras e servigos: R$ 17.600,00 (dezessete mile seiscentos Reais)
A empresa ARAGAO MAGALHAES MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 09.151.501/0001-43, Av. Vasco Nato, n° 377, CENTRO,
UBAITABA- BA, CEP 45545-000, corn o valor de R$ 3.750,00 (Tres mil, setecentos e cinquenta reais), e proposta a mais vantajosa para Administragao,
justificando a contratagao corn a mesma. Para efetivagao da dispensa da Haifa* a empresa escolhida apresentou toda a documentagao do art 27, 1 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 por mim, Presidente da Comissao Permanente de Licitagao, e pelos demais membros da Comissao.
Almadina, de 20 de Maio 2020

01

Presidente da oilfl a bthnentê de Licitageo

Valdeline Santos de Miranda
Membro

Marcos Antonio Mendes de Jesus
Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzebio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina — BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmaiLcom
CNPJ: 14147466/0001-29

TERMO DE DISPENSA N° 019/2020
EmpresLARAGA0 MAGALHAES MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/ CPF

inscrlyno Estanual

09.151.501/0001-43

Bakm AV.

ineclicao Municipal

Codula de IdenUdade

-

brio° Expedidor

-

MunIciplo

VASCO NETO

UP

UBAITABA
CONTA BANCARIA
Banco — nome e n°

BA

Agenda

Conta Corrente

ObJeto:
Valor

R$ 3.750,00 (Tres mil, setecentos e cinquenta reais)

Essa solicitagao se faz necessaria devido a necessidade de places para inauguragao e homenagens as obras do municipio,
coin a hipatese de Dispensa de Licitagao, prevista no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Assim disp6e o art. 24 t dispensavel a licitagao: II - para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite
previsto na alinea "a", do inciso II 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;

Unidade Orcamentaria: 03.07.09 — Fundo Municipal de Sande - FMS

Projeto Atividade: 2.324 — Acties Emergenciais de Combate ao Coronavirus (COVID-19)
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 — Outros Servicos Terceiro - PJ
Fonte de Recurso: 14— Transferencia de Recursos do SUS
Fonte de Recurso: 02 — Sande 15%

BASE LEGAL
ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI No 8.666 DE 21.06.93
Unidade Solidte:1'

1 "rN-N&Cw-N14k.

Lindiana Melo Rocha

X•lS).g1 Lti)$.0% • S"retili°:

Secretario de Administragio

COMISSAO DE LICITAcA0 — JUSTIFICATIVA / DATA / ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS
Na forma da justificative apresentada pelo(a) Sr(a). Secretario(a) de Administragao no presente termo de Dispensa de
icitagao, a contratagao encontra em amparo no Artigo 24, Inds° II, da Lei 8.666/93, que fundamenta e autoriza, corn Dispensa
de Licitagao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
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
Comissao de LicrrAgAo - Assinaturas
Data
Almadina,
20 de Maio
de 2020

fit
'nsira
residente

Valdelino Santos de Miranda
Membro

Marcos Antonio Mendes de Jesus
Membro

Despacho Final do Ordenador da Despesa — Homologagio
Data
DE ACORDO,
EMITA-SE 0 EMPENHO.

Almadina,20 de
Maio de 2020

MJLT
LVA P RQUEI RA
PREFEITO NICIPAL

ALTERAgA0 CONTRATUAL N° 01 E CONSOLIDAgA0 DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA ARAGAO MAGALHAES MATERIAIS PARA
CONSTRUgA0 LTDA ME

.,.•• •
.. . • 1. RODRIGO ARAGAO MAGALHAES, brasileiro, solteiro, empres6rio, nascielb am":
09/12/1985, CPF 018.582.695-47, RG 12047462 06 SSP/BA, residente
domiciliado na Avenida Presidente Vargas, 256, casa, Centro, Ubaitaba, Bahia."
CEP 45.545-000.
2. SERGIO BOMF1M MAGALHAES JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresario,
nascido em 30/03/1988, CPF 038.442.615-83, RG 14781572 08 SSP/BA, residente
e domiciliado na Avenida Presidente Vargas, 256, casa, Centro, Ubaitaba, Bahia,
CEP 45.545-000, &loos socios da ARAGAO MAGALHAES MATERIAIS PARA
CONSTRUgA0 LTDA ME, corn sede na Avenida Vasco Neto, 377, Centro,
Ubaitaba, Bahia, CEP 45.545-000, registrada na Junta Comercial do Estado da
Bahia sob o NIRE 29203084777 em 15/10/2007, e inscrita no CNPJ sob o n°
09.151.501/0001-43 resolvem, assim, alterar o contrato social:
CLAUSULA 1) — 0 sock) RODRIGO ARAGAO MAGALHAES que 6 detentor de
20 (vinte ) quotas de capital no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais), retira-se da
sociedade cedendo-as e transferido-as para o sock) ora admitido JOSE ROBERTO
PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, empresario, solteiro, nascido em 09/11/1983,
portador do CPF 017.394.495-76 e RG 09782805 04 SSP/BA, residente e
domiciliado na Rua do Comercio, n° 8, Faiqueira, Ubaitaba-BA, CEP 45.545-000.
Paragrafo Onico — Cedentes e cessionario do-se reciprocamente plena, geral e
irrevogavel quitacao pelo negocio ora efetivado.
CLAUSULA 2) - 0 capital social que era de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), passara
a ser de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) dividido em 4.000 (Quatro mil) quotas
de valor nominal R$ 10,00 (Dez reais) cada uma, neste ato subscrito e
integralizado em moeda corrente nacional. Distribuido da seguinte forma:
NOME
JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
SERGIO BOMFIM MAGALHAES JUNIOR
TOTAL

QUOTAS
100
3.900
4.000

VALOR R$
1.000,00
39.000,00
40.000,00

CLAUSULA 3) — 0 objeto social que 0: Comercio varejista de materials para
construcao em geral; Comercio varejista de produtos metalCirgicos, passara a ter
tambem: Comercio varejista de tintas e materiais para pintura; Servico de
plotagem; Impressao de material para uso publicitario e Servicos de acabamentos
graficos.
CLAUSULA 4) - A administracao da sociedade abera ao socio SERGIO BOMF1M
MAGALHAES JUNIOR corn os poderes e atrib Oes de Administrador, autorizado
em atividades estranhas ao
o uso do nome empresarial, vedado, no en
de
qualquer dos quotistas ou
interesse social ou assumir obrigagoes seja
de terceiros.

CLAUSULA 5) 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que nao esta
impedido de exercer a administracao da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenacao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar,
de prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a econoTia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa ...—
da`"
concorrencia, contra as relacoes de consumo, fe publica,ou a propriedade.
•

..•

CLAUSULA 6) — Em vista das modificacaes ora ajustadas, consolida-se o citntiato.
• .: ......
social corn a seguinte redacao:
-•
1. JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresarior -*
nascido em 09/11/1983, CPF 017.394.495-76, RG 09782805 04 SSP/BA, residente
e domiciliado na Rua do Cornercio, no 8, Faiqueira, Ubaitaba, Bahia, CEP 45.545000.
2. SERGIO BOMFIM MAGALHAES JUNIOR, brasileiro, empresario, solteiro,
nascido em 30/03/1988, portador do CPF 038.442.615-83 e RG 14781572 08
SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida Presidente Vargas, 256, Casa, Centro,
Ubaitaba, Bahia, CEP 45.545-000, unicos socios da ARAGAO MAGALHAES
MATERIAIS PARA CONSTRUQA0 LTDA ME, corn sede na Avenida Vasco Neto,
377, Centro, Ubaitaba, Bahia, CEP 45.545-000, registrada na Junta Comercial do
Estado da Bahia sob o NIRE 29203084777 em 15/10/2007, e inscrita no CNPJ sob
o n° 09.151.501/0001-43, consolidam assim o seu Contrato Social da forma abaixo:
CLAUSULA la - A sociedade gira sob o nome empresarial de ARAGAO
MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUcA0 LTDA ME e tem sede e domicilio
na Avenida Vasco Neto, 377, Centro, Ubaitaba, Bahia, CEP 45.545-000.
CLAUSULA r - o capital social 6 de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), dividido
em 4.000 (Quatro mil) quotas de valor nominal R$ 10,00 (Dez reais), integralizadas
socios:
pelos
do
Pais,
em
moeda
corrente
NOME
JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
SERGIO BOMFIM MAGALHAES JUNIOR
TOTAL

QUOTAS
100
3.900
4.000

VALOR R$
1.000,00
39.000,00
40.000,00

CLAUSULA 36 - 0 objeto social 6: Comercio varejista de materials para construcao
em geral; Comercio varejista de produtos metakirgicos; Comercio varejista de tintas
e materials para pintura; Servico de plotagem; Impressao de material para uso
publicitario; Servicos de acabamentos graficos.
CLAUSULA 4 - A sociedade iniciou suas atividades em 15/10/2007 e seu prazo
de duracao 6 indeterminado.
CLAUSULA 5a - As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sock), a quem fica
assegurado, em igualdade de condicOes e prep direito de preferencia para a sua
aquisicao se postas a venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a
alteragao contratual pertinente.
CLAUSULA 6a - A responsabilidade de cad
quotas, mas todos respondem solidariamente

540 WA-1

Atc4,fitkiet,

restrita ao valor de suas
lizacao do capital social.
2

CLAUSULA 7° - A administragao da sociedade cabera ao sOcio SERGIO BOMFIM
MAGALHAES JUNIOR corn os poderes e atribuigOes de Administrador, autorizado
o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigagOes seja em favor de qualquer dos quotistas ou
de terceiros.
CLAUSULA 8° - Ao tannin° da cada exercicio social, em 31 de dezembrol'' § ......
administrador prestara contas justificadas de sua administragao, procederldo
elaboragdo do inventario, do balango patrimonial e do balanco de rOitltatio
economico, cabendo aos socios, na proporgdo de suas quotas, os lucros ou érds
apurados.
CLAUSULA 9a - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio social, os
sOcios deliberardo sobre as contas e designardo administrador(es) quando for o
caso.
CLAUSULA 10° - A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependencia, mediante alteragdo contratual assinada por todos os socios.
CLAUSULA 11° - Os socios poderdo, de comum acordo, fixar uma retirada mensal,
a titulo de "pro labore", observadas as disposigOes regulamentares pertinentes.
CLAUSULA 12 - Falecendo ou interditado qualquer sack), a sociedade continuara
suas atividades corn os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou
inexistindo interesse destes ou do(s) sacio(s) remanescente(s), o valor de seus
haveres sera apurado e liquidado corn base na situagao patrimonial da sociedade,
a data da resolugao, verificada em balango especialmente levantado.
Paragrafo unico - 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relagao a seu sack).
CLAUSULA 13a - (Os) Administradores declaram, sob as penas da lei, de que nao
estdo impedidos de exercer a administragdo da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenagao criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por
crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorrencia, contra as relagoes de consumo, fe publica,ou a propriedade.
CLAUSULA 14° - Fica eleito o foro da Comarca de Ubaitaba, Estado da Bahia para
o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagoes resultantes deste contrato.
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03
(tits) vias.
Ubaitaba/Bahia, 08 de outubro de 2012.
Rodrigo Aragao Magalhaes

Sergio Bomfim Magalhaes Ju ior
9 5c4 Ratrik.z.
Jose Roberto Pereira dos Santos
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TERAcA0 CONTRATUAL N° 02 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
ARAGAO MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUgA0 LTDA .ME

1. JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteirci, em-przsario,
nascido em 09/11/1983, CPF 017.394.495-76, RG 09782805 04 SSP/BA,:residente
e domiciliado ha Rua do Comercio, no 8, Falqueira, Ubaitaba, Bahia, CEP 45545000.
4t.SERGIO

BOMFIM MAGALHAES JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresario,
*scido em 30/03/1988, CPF 038.442.615-83, RG 14781572 08 SSP/BA, residente
eAomiciliado na Avenida Presidente Vargas, 256, casa, Centro, Ubaitaba, Bahia,
CEP 45.545-000, Cmicos sOcios da ARAGAO MAGALHAES MATERIAIS PARA
CONSTRUgA0 LTDA ME, corn sede na Avenida Vasco Neto, 377, Centro,
Ubaitaba, Bahia, CEP 45.545-000, registrada na Junta Comercial do Estado da
Bahia sob o NIRE 29203084777 em 15/10/2007, Alteracao contratua registrada em
17/10/2012 sob n° 97232081 e inscrita no CNPJ sob o no 09.151.501/0001-43
resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLAUSULA 18) — 0 objeto social que é: Comercio varaiista de materials para
construed° em geral; Comercio varejista de produtos metalOrgicos; Comercio
varejista de tintas e materials para pintura; Servieo de plotagem; Impressdo de
material para uso publicitario; Servieos de acabamentos graficos, passara a ser:
Fabricaedo de Esquadrias de Metal; Comercic.) varejista de materials para
construed° em geral; Comercio varejista de produtos metalOrgicos; Comercio
varejista de tintas e materials para pintura; Servieo de plotagem; linpressao de
material para uso publicitario; Servieos de nabamentos graficos.
CLAUSULA 2s) — Permanecem inalteradas as demais cldusulas do contrato social.
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03
(tits) vias.

Ubaitaba/Bahia, 04 de abril de 2013.

Jose Rr;berto Pereira. dos Santos
EU'
Oil (Paz& Ca/a4/14c
ergio Bomfim Magalhdes Junior
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissao: 16/09/2015 15:58

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributarios
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo
Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20151151898
RAZAO SOCIAL

ARAGAO MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
INSCRIcA0 ESTADUAL

CNPJ

075.525.153

09.151.501/0001-43

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, penclencias de responsabilidade da pessoa fIsica ou juridica acima
identificada, relativas aos tributos administrados par esta Secretaria.

Esta certiclao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda POblica do Estado da Bahia
cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 16/09/2015, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERE90 hftp://www.sefaz.ba.gov.br

lida corn a apresentagao conjunta do cartao original de inscricao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

Pagina 1 de 1

RelCertidaoNegativa.rpt

16/09/2015

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDA0 NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIA0
Nome: ARAGAO MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
CNPJ: 09.151.501/0001-43
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrexer quaisquer dMdas de responsabilidade do
sujeito passivo acinna identificado que erem a ser apuradas, é certificado que nao constam
pendencias em seu name, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em IDNida Ativa da Uniao junto a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Esta certidao, lida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se a situagao do sujeito
passiw no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas nas
alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidao emitida gratuitamente cam base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida as 12:21:01 do dia 24/04/2015 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 21/10/2015.
C6digo de controle da certidao: 566A.F40B.AC65.3264
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

http://www.receita.fazenda.g ov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Orig erri&Tipo=l&N I= 09151501000143&Sen... 1/1
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CAMA
CAIXA ECONOIVIICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscricao:
Razao Social:

09151501/0001-43

ARAGAO MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA ME
Fantasia:KA FERRO E CONSTRUCAO

Nome
Enderego:

AV VASCO NETO 377 / CENTRO / UBAITABA / BA / 45545000

A Caixa Econornica Federal, no uso da atribuigao 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 situagao regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

o presente Certificado no servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigageies corn o FGTS.
Validade: 08/08/2015 a 06/09/2015
Certificagao Numero: 2015080808221409766113

Informagao obtida em 24/08/2015, as 15:56:43.

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
wwvv.caixa.gov.br

https://mw.sifge.caixs.g ov.br/Errioresa/C rf/C rf/Fg eCFSImpri rri rPapel .asp?VAR PessoaM atri z= 14801041&VAR Fess oa= 14801041&VAR Uf= BA&VAR Inscr... 1/1
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PODER JUDICIARIO
JUSTIcA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DABITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAGAO MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (MATRIZ
E FILIAIS)
CNPJ: 09.151.501/0001-43
Certidao n°: 123243539/2015
Expedigao: 24/08/2015, as 15:43:59
Validade: 19/02/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.
Certifica-se que ARAGAO MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
(Mualuz E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no 09.151.501/0001-43,
NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida corn base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.
INFORMAgA0 IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Plablico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Davidas e sugestOes: cndt@tst.jus.br

18/05/2020

Comprovante de Inscricao e de Situacao Cadastral

COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUACAO CADASTRAL

Comprovante de Inscricao e de Situacao Cadastral
Cidadao,
Confira os dados de Identificacao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia, provid,
atualizacao cadastral.
A informacao sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

_.4.,..,_

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

,

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAO
09.151.501/0001-43
MATRIZ

COMPROVANTE DE iNscRicAo E DE siTuAgAo
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/10/2007

I

NOME EMPRESARIAL
ARAGAO MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
FORTE
ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MAGALHAES METALURGICA & CIA
CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
25.12-8-00 - Fabricagao de esquadrias de metal
CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
47.44-0-99 - Comercio varejista de materials de construgdo em geral
47.44-0-01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas
47.41-5-00 - Comercio varejista de tintas e materials para pintura
82.19-9-01 - Fotoc6pias
18.13-0-01 - Impressao de material para uso publicitario
18.22-9-99 - Servigos de acabamentos graficos, exceto encadernagao e plastificagao
CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
LOGRADOURO
AV VASCO NETO
CEP
45.545-000

NOMERO
377
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

ENDERECO ELETRONICO
metalurgica.magalhaes@gmail.com

COMPLEMENTO

UF
BA

MUNICIPIO
UBAITABA
TELEFONE
(73) 3230-2259

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUACAO CADASTRAL
All VA

DATA DA SITUACAO CADASTRAL
15/10/2007

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUACAO ESPECIAL

DATA DA SITUACAO ESPECIAL

********

********

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
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

DESPACHO DA COMISSA0 PERMANENTE DE LICITAOAO

Cumpridas as formalidades legais, na qualidade de Presidente da Comissao Permanente de Licitagab (CPL), designado pela Portaria no. 001/2020,
determino a remessa do processo de dispensa n° 019/2020, corn toda a documentacao anexa, a Assessoria Juridica para apreciacao e emissao de
parecer juridico, no sent ido de dar prosseguimento ao mesmo,
Cumpra-se. Junte-se.
Almadina, 20 de Maio de 2020

Da
antos Pereira
residente Da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
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
PARECER JURIDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 050/2020
PROCESSO DE DISPENSA N° 019/2020
Requerente: Comissao Permanente de Licitacao
Assunto: Dispensa de Licitacao
A Comissao Permanente de Licitacao consulta-nos sobre a legalidade da dispensa de licitagao pare CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE LAVATORIOS P/ COMBATE AO COVID-19 DESSE MUNICIPIO,
no valor de R$ 3.750,00 (Tres mil, setecentos e cinquenta reais).
A Prefeitura Municipal de Almadina justifica o pedido de dispensa, argumentando que a dispensa encontra respaldojuridico no art.
24, inc/so II da Lei n°. 8.666/93, que dispde sobre dispensa de licitagao, verbis:
"Art. 24— E dispensavel a licitagao:
II - pare outros servicos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do fimite previsto na alinea a, do inc/so II do art/go anterior, e para afienacOes, nos
casos previstos nesta Lei, desde que nao se refiram a parcelas de um mesmo servico, compra ou alienagfio de major vu/to que possa ser realizada de
uma s6 vez;
Observada a natureza da despesa, e atento ao senso comum, verifica-se, desde logo, que a contratacao demanda a realizagao de Dispensa, sendo o
limite max/m° para realizagao nesta modalidade, atualmente, é de:
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 (tits milhOes e trezentos mil reais)
c)na modalidade concorrOncia — acima de R$ 3.300.000,00 (tits milhOes e trezentos mil reais);
II — para compras 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 (um milhao, quatrocentos e trinta mil reais)
c)na modalidade concorrencia — acima de R$ 1.430.000,00 (urn milhao, 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 mile seiscentos Reais). Observando a previsgo orgamentaria verificamos que o valor obedece
refer/da modalidade.
Foi certificada pela Assessoria Contabil a existancia de dotacao apropriada e saldo orgamentario, devidamente consignados no
orgamento, lavrando-se a competente certiciao.
A Contabilidade ainda certificou que a despesa enquadra-se no disposto no art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, preparando
a estimative do impacto orgamentario-financeiro.
0 Processo de Dispensa traz os requisitos minimos do Art. 24, inciso II da Lei 8666/93.
Para realizagfio de contratacao direta, deverk ser observadas, entre outras, as formalidades previas do exame das condicoes de
habilitageo da pessoa a ser contratada, born como a skunk do veiculo a ser utiliza.., da ratificagao e publicack da dispensa no prazo de cinco dias.

8 nosso parecer.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CPL

Cumpridas as formalidades legais, no qualidade de Presidente da CPL, designado pela Portaria 001/2020, determino a remessa do processo de
Dispensa n° 019/2020, a Controladoria Intema da Prefeitura Municipal de Almadina para aprecia0o, no sentido de atestar sua regularidade.

Almadina, 20 de Maio de 2020

an os Pereira
esidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
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

PARECER DO SERVICO DE CONTROLE INTERNO

o Sistema de Controle Intern°, no uso de suas atribuicOes, apcis a analise do Processo de Dispense n°019/2020, emite parecer
favoravel pela realizacao da despesa, haja vista terem sido cumpridos todos os procedimentos necessarios a sua legalizack, sendo qua, foram atendidos
os pressupostos existentes na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Licitacao Publicas, Lei 4.320/64 e demais disposicoes aplicaveis a materia.
Outrossim, fora certificado a correta eternizaceo dos abs administrativos, corn a correta publicace-o ern local prOprio estabelecido na
Lei Organica e Lei de Licitaq6es.
Ern assim sendo, somos favoraveis a realizacao da despesa.

Almadina, 20 de Maio de 2020
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Esta edicao encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Almadina publica:
• Termo de Hom-ologagao e Adjudicagao pela Comissao de Licitaga,V
Nomeada pela Portaria 01/2020 - Contratacao de empresa pa-ra
prestagao de servicos de confeccoes de lavatOrios p/ combate ao COVID19 desse municipio.
• Homologagao e Ratificagao Dispensa 019-2020 - Contratacao de
empresa para prestacao de servicos de confeccoes de lavatOrios p/
combate ao COVID-19 desse municipio.
• Extrato de Contrato de Licitagao N° 105-2020 - Contratacao de
empresa pana prestacao de servicos de confeccoes de lavatOrios p/
combate ao COVID-19 desse municipio.

Imprensa Oficial. Táäqü T tá legal,
.

Lel exlge qua todo gestor publique sous
Moe -no eau velculo Otisl pare que a
gestkio sela mats transparente.
A Imprensa Oficial cumpre esse papel,

Imprensa Ofi.cial
a publicidade legal
levada a a!rio

Gestor - Milton Silva Cerqueira / Secretario - Ass. Comunicagoes / Editor - Governo
Rua Euzebio Ferreira, n° 26, Terre°
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IMMADINA-BAIK

TERMO DE HOMOLOGA9A0 E ADJUDICACAO
0 Prefeito Municipal, no uso de suas atribuicoes legais
RESOLVE:
I - HOMOLOGAR a dispensa de licitack relativaCONTRATA0A0 DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIQO
-97
DE CONFECOES DE LAVATORIOS P/ COMBATE AO COVID-19 DESSE MUNICIPIO, no valor deR$ 3.750,00 (Iris
mil, setecentos e cinquenta reais),a vista dos trabalhos realizados pela Comissao de Licitacao nomeada pela Portarla 01/2020
e considerar o respectivo processo licitatario concluido e REGULAR.
II - ACATAR a sugestk da dita Comissao e ADJUDICAR o objeto da citada dispense de licitacao em favor da
empresaAFtAGA0 MAGALHAES MATERIAS PARA CONSTRUgA0 LTDA, CNPJ 09.151.501/0001-43, corn o valor de
R$ 3.750,00 (Tres nih, setecentos e cinquenta reais),podendo ser firrnado o respectivo contrato e iniciados os servicos.
Afixe-se copia deste termo no quadro de avisos do Municipio para que surtam as efeitos legais de publicidade peftinentes
aos atos licitatOrios.
Almadina, 20 de Maio de 2020
Milton Silva Cerqueira
Prefeito municipal
Danilo Santos Pereira
Presidente da Comissk

-4441,144

DISPENSA 019-2020
HOMOLOGACAO E RATIFICA00
o Prefeito Municipal de ALMADINA Homologa e Ratifica o Termo de dispense no. 019-2020, quo tern como
objetoCONTRATAgA0 DE EMPRESA PARA PRESTAgA0 DE SERVIcOS DE CONFECOES DE LAVATORIOS P/
COMBATE AO COVID-19 DESSE MUNICIPIO, no valor deR$ 3.750,00 (Tres mil, setecentos e cinquenta reals),que sera
pago em moeda corrente do Pais, apas a contratack, aplicando sobre os mesmos os impostos devidos conforme determine a
Legislacao Tributaria em vigor.
Almadina, 20de Male-de 2020
„„4;p4:10

Milton Silva Cerqueira
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzebio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina — BA
Telefax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29

ALMADINA431K

_
. EXTRATODE CONTRATO DE LICITA9A0 N° 105-2020
CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE ALMADINA/BA

CONTRATADO (A):

ARAGAO MAGALHAES MATERIAS PARA CONSTRKAO LTDA

CNPJ N°:

09.151.501/0001-43

OBJETO:

CONTRATA9A0 DE EMPRESA PAFtA PRESTAgAo DE SERVIcOS DE coNFEccoEs
DE LAVATORIOS P/ COMBATE AO COVID-19 DESSE MUNICIPIO.

—

VALOR GLOBAL:

R$ 3.750,00 (Tills mil, setecentos e cinquenta Teals)

DATA DA ASSINATURA DO
CONTRATO:
PREFEITO:
—

20/05/2020
MILTON SILVA CERQUEIRA

:a

Almadina, 20 de Maio de 2020

....n.i.:14i

Milton Silva Cerqueira
Prefeito Municipal
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