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Prefeitura Municipal de Nazare
Estado da Bahia
CNPJ N° 13.797.188./0001-92
Pra?a Alexandre Bittencourt, 07 - CentroNazare - Bahia
Tel.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215 '
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PROCESSO LICITATORIO:
Modalidade

DISPENSA N° 080/2020

Tipo

Manor Pre^o por lote

Secretaria
Solicitante:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto:

Dotagao
Orgamentaria:

Empresa
Vencedora:

Contrato

Valor

Termo de
Ratificagao

Contratagao de empresa para fornecimento de produtos de protegao e
saneantes para desinfecgao de superficies em geral, areas criticas as
unidades de saude da familia, unidades sentinela, locais e vias com
grandes circulagoes de pessoas para combate a pandemia do
COVID-19, atraves da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,
descritas nos itens 01/ 02/ 03/ 04, especificados na Tabela prevista na
Clausula Segunda deste Contrato, conforme especificagoes
constantes na Dispensa de Licitagao 080/2020
Orgao /
Elemento da
Atividade:
Fonte
Unidade:
Despesa:
2098/ 2067/
64002
3.3.90.30
09/14
2064
SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP

N° 088/2020

R$ 399.230,00 (trezentos e noventa e nove mil duzentos e trinta
reals)

22 de junho de 2020

*• •
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SOLICITACAO DE DESPESA - SD -98/2020

Orgao
Interessado:

m

Secretaria Municipal de Saude

Responsdvel:

Samantha Santana Falcao

Assunto:

Aquisicao de fomecimento de desinfetante mais EPI.

Data: 18/06/2020

Objeto: Contratagcio de empresasfornecedoras deprodutos de protegdo e saneantespara desinfecgao
de superficies em geral, areas criticas, nas unidades de saude dafamilia, unidade seniinela, iocais e
vias com grandes circulagdes de pessoas para combale a pandemia do COVJD-I9.
JUSTTFICATIVA:
Justificativa para Aquisicao de Kit de Protecao. mascaras de tecido. Pano multiuso em rolos
Desinfetante para combate a Pandemia do Coronavirus COVID-19.

e

E de saber notorio a grave crise do sistema sanitario e de saude publica vivenciada nos ultimos meses
por diversos paises, decorrente da dissemina9ao e prolifera9ao de um novo coronavirus (covid-19),
inclusive o Brasil;
Diante desse cenario e da rapida velocidade com que o virus se propaga, o Estado brasileiro vem
adotando algumas providencias a fim de combater a sua transmissao no pais. O nosso Municipio
atraves de varias estrategias tern agindo no sentido de combater a dissemina9ao exponencial do virus e
achatar a curva de contamina9ao.
Diante da pandemia do novo coronavirus, a Covid-19, muitas sao as iniciativas para evitar a
propagat^ao da'doenQa. Uma delas tern sido a limpeza diaria de espa90s publicos e a sistematica dos
espa90s e equipamentos publicos.
A limpeza dos Espa90s Publicos, em especial das Unidades de Saude e dos Iocais de grande
aglomera9ao e recomendada por especialistas como medida eficaz de combate, pois eles podem estar
contaminados por goticulas de pessoas infectadas. De fato, em contato com essas superficies o
individuo carregara consigo particulas virais, sendo o principal meio de contato suas maos que, se
levadas as mucosas da face - olhos, nariz e boca - servirao de meio de penetra9ao do virus para
infec9ao do sistema respiratorio.
A medida tern sido utilizado largamente pelos Municipios Brasileiros inspirados na experiencia de
exitosas de paises estrangeiros que estao no combate ao Coronavirus a mais tempos.
Sabe-se que as rodoviarias, banheiros publicos e entradas de unidades e equipamentos de saude, pra9as
e os espa9os circunvizinhos as agencias bancarias que estao hospedando os serv^os de pagamento do
Auxilio Emergencial do Govemo federal, sao areas reconhecidamente mais sensiveis e suscetiveis a
prolifera9ao do virus, de certo que uma rotina mais rigorosa e com substancias quimicas capazes de
matar o virus e necessaria para assegurar o combate da prolifera9ao viral.
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Nesses termos sugere-se que as a9oes de desinfec9ao sejam doravante realizadas por solu9ao eficaz de
descontamina9ao,devendo o produto estar de acordo com a ANVISA.
Tendo em vista que o Municipio conta com 11 Unidades de Saude, 1 Policlinica, e considerando que a
pra9a onde localiza-se a o predio da prefeitura e Camara municipal tern sido ocupados por centenas de
pessoas que a aguardam o atendimento na Caixa Economica Federal, considerando tambem que as tres
agencias bancarias e Casa Loterica tern, em razao do Auxilio Emergencial do Govemo Federal
concentrado grande numeros de pessoas, as a9oes de desinfec9ao devem se concentrar nesses espa90s,
sem prejuizo de sua ocorrencia em outros locals.

*

Para tanto seriam necessaries aproximadamente 100 litres de produto para uso na desinfec9ao diaria
das 11 Unidades de Saude e das proximidades das 4 Agencias Bancarias (incluida a Casa Loterica)
pelos proximos 30 dias.
Alem de disso, deve haver a desinfec9ao de mas e avenidas (principalmente nas proximidades das tres
barreiras sanitarias do Municipio e nas areas de maior densidade demografica da cidade, a exemplo da
Santa Rita, Batatan, ( onde ha maior numero de infectados), Rodoviaria, Banheiros Publicos, com pelo
menos 400 litres diaries pelos proximos 30 dias.
4

Importante frisar para a9ao tambem se indica a utiliza9ao de Pano multiuso descartavel ( visto que a
sua reutiliza9ao e veiculo de contaminagao) pra limpeza de corrimaos e acentos, por exemplo.
Como parte da a9ao de controle do coronavims tambem se faz necessaria distribui9ao para a popula9ao
de mascaras de tecido, em pelo menos 5 unidades para cada individuo, quantidade indicada pela
Anvisa.
Outro tripe da a9ao de combate da dissemina9ao do vims e a entrega de kits, que aqui nomea9ao de Kit
de Prevengdo Covid, que sera composto por de 2 mascaras de tecido, 2 frascos de 50 ml de alcool gel,
um borrifador de 500 ml, 1 panfleto educative. Esse conjunto sera entregue as familias com pacientes
com severas e ou acamados.
Consignamos que a contrata9ao de empresas fomecedoras legalizadas e que tenham produtos com
ENTREGA GARANTIDA E IMEDIATA e a via adequada e efetiva para eliminar o risco de
prolifera9ao da pandemia no municipio, pois presente o perigo da demora, o que sugere que a
licita^ao deve ser dispensada para imprimir mais celeridade na contratapao, seja porque tais
itens estao em acentuada situa^ao de volatilidade e que a licita9ao pode ensejar a contrata^ao de
fornecedores de outras capitals o que deve complicar o processo e a rapidez da entrega, ainda
que se estabele9a prazo, tendo em vista ser publico e notorio o descumprimento de prazos de
empresas que atuam com insumos e ou materials ligados ao combate da COVID.
Face ao exposto, com as razoes e justificativas apresentadas, entendemos que esta Prefeitura deve
adquirir, in continente, para todo nosso sistema de saude municipal, os produtos com caracteristicas
proprias de forma a suprir as necessidades atuais tambem distribuindo para a popula9ao, aumentando a
eftciencia na prote9ao e diminuindo a contamina9ao.
Esta Secretaria de Saude, que ora reivindica a aquisi9ao destes produtos, acredita que um dos trabalhos
fundamentals da pasta e oferecer, constantemente, em diversas situa9oes e de varias formas, prote9ao e
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NAZARE

assim contribuir para garantir a qualidade de vida, da populapao.
PRODUTO QUANTIDADE
PRODUTO

QUANTIDADE

DESINFETANTE DE SUPERFICIES

15.000 LITROS DILUIDOS

MASCARAS DE TECIDO

71.000 UND

PANO MULTIUSO EM ROLOS

42 ROLOS

________________________ ^^KITS
KIT DE PREVENCAO

Secretaria Municij^
1,' ■«

(

)

RS

6rgao /
Unidade:

60000/60001

Obras
Services

(

)

RS

Atividade:

2098/2067/2064/2141

Compras

( * )

RS 399.230,00

Elemento da
Despesa:

Aluguel
(VI r. total)

(

RS

Foote:

)

3.3.90.30
14 / o*l

SSS

Custo Mes:

Periodo:

Visto do

eenda

1

Visto da

tabilidadc
---------------------------------

Autorizo a Comissao Permanente de Licita^ao a proceder todos os atos administrativos necessanos ao
atendimentoa da solicita9ao contida neste documento.

SfeuUL>
4
Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal,.

r
v

.larcia Regina S Senna de Brito
PROffjCOLCL.

O

i^DistFibuidopa
Salvador, 18 de Junho de 2020.

A
PREFEITURA DE NAZARE - BA

OR^AMENTO
Prezados Srs.
Solicitamos cota;ao de acordo com especificagao dos produtos abaixo:

(

Item
____

Vlr. Unid

Descritlvo

Quant

Vlr.Total

Marca

R$ 45.900,00

TECPON

Oesinfetante de superficies fixa contendo composigSo de cloreto de
alquil dimetil benzil amfinio (cloreto de benzalcdnio) 5,096 a 8,096 e
PHMB (Polihexametlleno biguanida} 3,096 a 5,096, tensoativo nSo
ifinico, solvente e agua, isento de fragrSncia e corantes, devendo o
produto estar de acordo com a ANVISA/RDC n* 14 de 28.02.2007 e RDC
n? 35 de 16.08.2010. O produto deverd apresentar dilui?3o de 0,5%
(5ml/Litro) a 2% (20ml/Litro). 0 produto deve apresentar laudos de
atlvidade antimicrobiana emitidos por Laboratdrios RE8LAS/ANVISA-

R$ 3,05

SG-04

MS comprovando sua diluifSo, entre outros, atlvidade Tuberculicida,
Esporocida
(Clostridium
Difficile), Acinetobacter Baumannil,
Enterococcus Faecalis, Klebsiella Pneumoniae, Staphylococcus Aureus,
Candida

Albicans,

Escherichia

Coli,

Mycobacterium

Bovis,

Mycobacterium Smegmatis, Vre Enterococcus Faedum, Trichophyton,
Salmonella, Pseudomonas, Irritabiltdade Ocular, Irritabilidade CutSnea,

01

15.000

Corrosividade, Ph, Estabilidade de 10 a 30 dias. Bombona de 5 litres,

LITROS
DlLUfDOS

com dilui^ao automatizada e rastreabilidade integrada. Embalagem
com dados de ldentificat3o do produto, marca do fabricante, data de
validade ou prazo de validade e registro na Anvisa/Minist6rlo da Saride.
O produto deve possuir Sistema Eletrdnico Gerador de Produto Pronto
Uso, microcontrolado, com precisao de dosagem independente da

e M N

varia^So de pressao de entrada da dgua e volume de produto gerado
para uso.

Dai?

Dever3 disponibilizar em regime de comodato 15 dlluidores gerador de
pronto uso, 1000 borrifadores com capaddade de 500 ml, 4
pulverizadores capaddade 20 litros manual. Gai3o 05 litros
(Fornecimento de 3gua e mSo-de-obra por conta do contratante)
Apresentar prefo por litre diluido

02

MASCARA ARTESANAl DE PROTECAO, REUTIIIZAVEL, COR BRANCA,
COMPOSTA POR DUA5 CAMADAS, SENDO A PARTE EXTERNA EM
HELANCA (260 GRAMAS) E A PARTE INTERNA, QUE VAI EM CONTATO
COM O ROSTO, EM TECIDO 100% AIGODAO ( NO MINIMO 160 GRAMAS),
WTIALERGICO COM 21 CM OE ALTURA E 34 CM DE tARGURA
(TAMANHO FINAL APROXIMADO: 10X17), COM COSTURA RETA E COM 2
(DOIS) ELAST1COS PARA SUSTENTACAO DE 18 CM DE COMPRIMENTO
CADA NAS LATERAIS PARA COIOCACAO ENTRE AS ORELHAS OU QUATRO
HRAS DE 40 CM DE COMPRIMENTO.

R$ 4,70

71.000
unidades

R$ 333,700,00

vErnix

1

rjtfiCR£DO:HEVE5.fZ53g]|
Sir jifi
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Salvador, 18 de junho de 2020.
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PREFEITURA DE NAZARE DAS
ORCAWENTO
Prczados Srs.
Solicitamos cota93o de acordo com especifica^So dos produtos abaixo:

VIr. Unid

Item

Descritivo

01

Dcsinfetante de superficies fixa contendo composifSo de clorcto de
alquil dimetil benzil amdnio (cloreto de benzalcdnio) 5,0/i a 8,0% e
PHMB (Polihexametilcno biguanida) 3,0% a 5,0%, tensoalivo n3o
ionico, solvente e agua, isento de fragr&ncia e corantes, devendo o
produto estar de acordo com a ANVISA/RDC n° 14 de 28.02.2007 c
RDC n° 35 de 16.082010.0 produto devcrd apresen tar dilui^ao de 0,5%
(5mE/Litro) a 2% (20ml/Utro). O produto deve aprescntar laudos de
ati vidade antimicrobiana emitidos por Laboratories REBLAS/ANVISAMS comprovando sua diluifdo, entre outros, atividade Tubcrculicida,
Esporocida (Clostridium Difficile), Acin^obacter Baumannii,
Enterococcus Faccalis, Klebsiella Pneumoniae, Staphylococcus Aureus,
Candida Albicans, Escherichia Coli, Mycobacterium Bovis,
Mycobacterium Smegmatis, Vrc Enterococcus Faecium, Trichophyton,
Salmonella, Pseudomonas, Irritabilidade Ocular, Irritabilidade Culdnea,
Corrosividade, Ph, Estabilidade de 10 a 30 dias. Bombona de 5 titros,
com ditui9do automalizada e rastreabilidade integrada. Embalagem com
dados de idenliftca^o do produto. marca do fabricante, data de validadc
ou prazo dc validade c registro na Anvisa/Min istdrio da Saude.
O produto devc possuir Sistema Eletronico Gerador de Produto Pronto
Uso, microcontrolado, com precisdo dc dosagem independente da
variopdo de pressSo de entrada da agua e volume de produto gerado para
uso.
Deverd disponibiiizar cm regime de comodato 15 diluidores gerador de
pronto uso, 1000 borrifadores com capacidade de 500 mb 4
pulvcrizadores capacidade 20 litros manual. GalSo 05 litros
(Fomecimento de agua c mdo-dc-obra por conta do contratante)
Aprescntar pre?o por Irtro diluido

02

Miscara Artesanal de prote^o reutiUzavcl, cor branca, composta por
duas camadas, sendo a parte externa cm Helanca (260 gramas) e a parte
interna, que vai cm contato com o rosto, cm tecido 100%.
Algodao (no minimo 160 gramas), antiaJdrgico com 21 cm de altura e
34 cm dc largura (tamanho final aproximado 10x17), com costura reia
e com 2 (dois) elfisticos para sustentapdo de 18 cm de comprimento cada
, nas laterals para colocapdo entre as orelhas ou quatro liras de 40 cm de
comprimento

Av. Vasco da G,

Quant

R3,05

Vlr.Total

Marea

R$45.750,00

PRATICO 100

R$
340,800,00

SOLMED

15000
titros
dilaidos

RS4.80

71.000
unidades
5

4615, sala 101, Edf: Comercial Vasco da Gama - Cep 40.230-731- Federafao- lalvador-Ba
Telefax 713482-5852 - e-mail: comercial(®saudemed-ba.com«br
\
CNPJ 18.889.314/0001-52
■1

Pane muiriuso composifao: S0% fibres celuldsicas e 20% polipropileno
Tamanho: 25cm x 240m - ptcotado a cada 40cm
Gramalura:50g/m2 cor Branco com 600 folhas

R337,00

03

04

Kits Prevenc2o Covid-19 - Composto de 2 mascaras de tecido, 2 frescos de 50 ml
de tilcool gel, um bonifador de 5(X) ml, 1 panfleto educativo)

R$ 52,50

42rolos

500 kits

R$ 14.154,00

OBER50

R$ 26.250,00

SOLMED

ooooos
Valor total da cota?§o R$ 426.954,00
GbservacSes:
ValidadedaProposta: ISdias
Condi?ao de Pagamento: Contra empenho
Jmposto: Inclusos
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Salvador, 18 de Junho de 2020.
A
PREFEITURA DE NAZARE
ORCAMENTO
Prezados Srs.
Servimo-nos da presente para apresentar a nossa proposta de pregos para os produtos abaixo relacionados:

mm:

Quant

Vlr.Total

Marca

Oesinfetante de superficies flxa contendo composi^io de doreto
de alquildimetilberuil amonio (doreto de benzalconio) 5,0% a

8,0% e PHMB (Polihexametilenobiguanida) 3,0% a

RS 2,60

5,0%,

15.000
litrosdiluid

RS42.000.00
SURFIC

08

tensoattvo nSo ionico, sotvente e agua, isento de fragrancia e
corantes,

deveodo

o

produto

estar

de

acordo

com

a

ANVISA/ROC n» 1C de 28.02.2007 e RDC nB 35 de 16.08.20.10. O
produto dever£ apresentar diluigSo de 0,5% (5ml/litro) a 2%
(20ml/Litro), 0 produto deve apresentar laudos de atividade
antimicrobiana emitidos por Laboratbrios REBLAS/ANVISA-MS
sua

comprovando

O)

dilui;2o,

entre

Esporocida

Tuberculiclda,

out'os,

(Clostridium

AuHelobdclei 3du(Ud>iiiii,

atividade
Difficile),

Eitie< ococuibrdecalis.

KlebsiellaPneumoniae, Staphylococcus Aureus, CandidaAJbicans,
Escherichia

Coli,

Mycobacterium

Bovis,

Mycobacterium

Smegmatis, VreEnterococcusFaecium, Trichophyton, Salmonella,

01

Pseudomonas, Irritabiiidade Ocular,

Irritabi idade Cutanea,

Corrosividade, Ph, Estabilldade de 10 a 30 dias. Bombona de 5
litros, com diluigSo automatizada e rastreabllidade integrada.
Embalagem com dados de identificaqlo do produto, marca do
fabricante, data de vaildade ou prazo de validade e registro na
Anvisa/Ministbrloda Saude.
O produto deve possulr Sistema Eletr&nico Gerador de Produto
Pronto Uso,

microcontrolado, com

precis3o de dosagem

independente da varia^ao de presslo de entrada da 3gua e
volume de produto gerado para uso.
Deverd disponibilizar em regime de comodato 15 diluidores
gerador de pronto uso, 1000 borrifadores com capaddade de
500 ml, 4 pulverizadores capacidade 20 litros manual. Gal3o 05
litros
(Fornecimento

r\

02

de

3gua

e

mSo-de-obra

por

conta

do

contratante)
Apresentar pre^o por litro diiuido
Mascara artesanal de prote^io, reutilizavel, cor branca,
composta por duas camadas, scndo a parte externa em
helanca(260 gramas) e parte Interna, que vai em contato com o
rosto, em tecido 100% algodSo (no minimo 160 gramas),
antialergico com 21cm de altura e 34cm de largura (tamanho
final aproximado: 10x17), com costura reta e com 2(dois)
el£$tlcos para sustemafJo de 18cm de cumprimento cada nas
laterals, para colocaqjo entre as orelhas ou quatro liras de 40cm

RS 4,50

71.000

R$ 319.500,00

SPACEMED

unidades

de comprimento.

Rua iiagtba, 470, Qd. 05, Lole 22, Galp5o 05, Jd. Belo Horizonte
Pitangueiras - Lauro de Freitas Bahia - CEP: 42.7000-00
+55 71 3026 - 7786 / 98686-0005/ 99973-8828
atendimento@spacemed.com.br
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Prefeitura Municipal de Nazare
MAPA COMPARATIVO
ITEM

I

DESCRICAO
uesinteianre <te supenicies tixa
contendo comfWsifSo de cloreto
de alquil dimetil benzi! amdnio
(cloreto de benzalcdnio) 5,0% a
8,0% e PHMB
(Polihexametileno biguanida)
3,0% a 5,0%, tensoativo n2o (
i&nico, solvente e agua, isento de
fr^rSncia e corantes, devendo o
produto estar de acordo com a
ANVISA/RDC n° 14de
28.02.2007 e RUC n® 35 de
16.08.2010.0 produto devert
apresentar ddui^So de 0,5%
(5ml/Litro) a 2% (20ml/Litro). O
produto deve apresentar laudos
de atividade antimicrobiana
emitidos por Laboratdrios
REBLAS/ANVISA-MS
comprovando sua diluipdo, entre
outros, atividade Tuberculicida,
Esporocida (Clostridium
Difficile), Acinetobacter
Baumann ii, Enterococcus
Faecalis, Klebsiella Pneumoniae,
Staphylococcus Aureus, Candida
Albicans, Escherichia Coli,
Mycobacterium Bovis,
Mycobacterium Smegmatis, Vre
Enterococcus Faecium,
Trichophyton, Salmonella,
Pseudomonas, IrritabHidade
Ocular, Irritabilidade Cut&nea,
Corrosividade, Ph, Estabilidade

UND

QUANT

LT

15.000

SPACEMED COMERCIO DE
Valor UNIT
Valor Total (RS)
5
(RS)

R$

2,80

R$

42.000,00

LN DISTRIBUIDORA
Valor UNIT
Valor Total (RS)
(R$).

RS

3,06

RS

45.900,00

t

SAUDE MED MATERIAL
Valor UNIT
Valor Total (R$)
■
(RS)

RS

3,05

R$

45.750,00

MEDIA

RS

44.550,00

C

c
c

2

3

Mascara artesanal de
prote9ao, reutilizavel, cor
branca,composta por duas
camadas, sendo a parte
externa em
helanca(260gramas) e
parte interna, que vai em
contato com o rosto, em
tecido 100% algodao(no
minimo 160gramas),
antialergico com 21cm de
altura e 34cm de largura
(tamanho final
aproximado: 10x17), com
costura reta e com 2(dois)
elasticos para sustenta9ao
de 18cm de cumprimento
cada nas laterals, para
coloca9ao entre as orelhas
ou quatro liras de 40cm de
comprimento.
Pano multiuso
composi9ao: 80% fibras
celulosicas e 20%
polipropilenoTamanho:
25cm x 240m - picotado a
cada 40cm
Gramatura: 5 0g/m2 cor
Branco com 600 folhas

5 -

i

UND

ROL

71000 R$

42

4,50

R$ 315,00

R$ 319.500,00 R$

R$

13.230,00

!

j

4,70 R$ 333.700,00 R$

R$ 342,50

R$

14.385,00

R$

4,80 R$ 340.800,00

337,00

R$

14.154,00

R$

331.333,33

R$

13.923,00
O
O
CD
CD

«

4

Kits Preven9ao Covid-19 Composto de 2 mascaras
de tecido, 1 frasco de 50
ml de alcool gel, um
borrifador de 500 ml, 1
panfleto educative)

KIT

500

R$

49,00

R$ 24.500,00 R$ 51,10 R$

25.550,00 R$

■’J'

. (Q .

52,50 R$

26.250,00

R$

25.433,33

|RSM415,239;67j

'

o
CD

O

o
f.-f

000014
SPACEMED - COM^RCIO bE MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP
•v

CNPJ n® 18.375.678/0001-14

r

42 ALTERAQAO e CONSOUDAQAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

FABIO MUSSE FERREIRA, brasileiro, nascido em 20/07/1971, solteiro,
empresario. CPF.^ n8 408.057.515-72, carteira de identidade n8
6)342772503, 6rgao expedidor SSP - BA, resldente e domiciliado na Rua
Clarival do Prado Valladares, 317, Edif. Rosa Amarela, Apto. 301,
Caminho das Arvores, Salvador * BA, CEP 41820700, Brasil;
JEFERSON MERGES DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 04/09/1964,
soHeiro, empresario, CPF n° 416.093.605-91, carteira de identidade
prbfissionai n8 84388, 6rgao expedidor COREN - BA, residente e
domiciliado na Rua do queimado, 74, Edif. Vanessa, Liberdade, Salvador
- BA, CEP 40325260, Brasil;
Sdcios da Sociedade Limitada de nome empresarial SPACEMED COMERCiO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP, registrada
legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta
Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n8 29203941068, com sede Rua
Itagiba, 470, Lote 022, Quadra 05, Galpdo 05, Pitangueiras, Lauro de
Freitas - BA, CEP 42.700-000, devidamente inscrita no Cadastre Nacional
de Pessoa Jurfdica/MF sob o n8.18.375.678/0001-14, deliberam de pleno
e comum acordo ajustar a presente alteragao e consolidagao contratual,
nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condigdes estabelecidas
nas clausulas seguintes:

Cldusula 1s - Mudanga de Enderego
A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte enderego sito & Rua
Solirndes, 202, Stiep, Salvador - BA, CEP 41'770-090;
Clausula 2a — Foro
O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagoes resultantes
do contrato social passa a ser o de Salvador — BA, com renuncia de qualquer 9
outro, por mais privilegiado que seja;
Em face das alteragdes acima, consollda-se o contrato social, nos termos
da Lei n° 10.406/2002, mediante as seguintes cldusulas e condigdes;
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SPACEMED - COMERClOfeE lt)lATfe*RfAfS MEDICOS LTDA EPP
CNPJ n« 18.375.678/0001-14
CONSOLIDAQAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
*

FABIO MUSSE FERREIRA, brasileiro, nascido em 20/07/1971, solteiro,
empres£rio, CPF
408.057.515-72, carteira de identidade nQ
0342772503, orgSo expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Rua
Ctarival do Prado Valladares, 317, Edif. Rosa Amarela, Apto. 301,
Caminho das Arvores, Salvador - BA, CEP 41820700, Brasil;
JEFERSON MERGES DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 04/09/1964,
solteiro, empres^rio, CPF nc 416.093.605-91, carteira de identidade
profissional nB 84388, orgao expedidor COREN
BA,' residente e
domiciliado na Rua do queimado, 74, Edif. Vanessa, Liberdade, Salvador
- BA, CEP 40325260, Brasil;
Socios da Sociedade Umitada de nome empresarial SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP, registrada *
legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta
Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE ns 29203941668, com sede na
Rua Solimoes, 202, Stiep, Salvador - BA, CEP 41.770-090, devidamente
inscrita no Cadastre Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n®
18.375.678/0001-14, deliberam de pieno e comum consolidar seu
instrumento particular de contrato social, nos termos da Lei n°
10.406/2002, mediante as conduces estabeiecidas nas clausulas
seguintes:

Clausula 1a - Nome Empresarial
A sociedade gira sob o nome empresarial SPACEMED - COMERCIO DE
MATERIAIS MEDICOS LTDA — EPP e usa a expressao SPACEMED como
nome de fantasia;
Cldusula 2a - Sede e Prazo de Duragdo
A sede da sociedade funciona na Rua Solimoes, 202, Stiep, Salvador - BA,
CEP 41.770-090, tendo iniciado suas atividades em 26/06/2013 sendo como
indeterminado seu prazo de duragao;
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Clausula 3a - Abertura de Filiais* Eacrit6*rios e Dep6sitos
A Sociedade poderd, a qualquer tempo, abrir ou techar filiais e/ou escritorios de
representa^ao, am qualquer parte do territbrio nacional ou estrangeiro,
mediante alteragao contratual assinada por todos os sbcios;
Paragrafo Unico - A sociedade poder£, a qualquer tempo, abrir ou fechar
filiais, escritorios de representagao, qualquer parte do territbrio nacional ou
estrangeiro, mediante altera9ao contratual assinada por todos os sbcios;
*

*

Clbusula 4s - Objeto Social
A-sociedade tern^por^objeto*social: Importapao/e^combrcio^atacadista ide
b instrumentos'^'e g materiais^para V uso ^ mbdico.^cirbrgico^^ hbspitalar,A-e^de

laboratbrios;JImpdriagSo'e cpmbfcio^TacadistardeTn&icamentos e'dfogas de'
uso^tiuman'orlmportasao evcom6rciovatacadista de^mbquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-mbdico-hospitalar, partes e pepas; Importagao
e combrcio varejista de produtosrsaneantes e domissanitarios; Importagao e
• comercio atacadista de produtos de^igieneJIimpezaie conservagao pessoal;
De^sitofcie; mefcadorias fpara^ terOTiros.^fexceto farmazbhsTgerais {e
a rd a
mbveisf Representagao comercial de instrumentos e materials odonto-mbdicohospitalares; Representagao comercial de medicamentos, cosmeticos,
produtos de perfumaria e promogao de vendas;

>

'

Clausula 5* - Capital Social
O capital social b de R$ 100.000,00 (Cem mil reals) divide em 100.00 (Cem mil)
quotas no valor nominal de R$ 1.00 (Hum real) cada, totalmente subscritas e *
integralizadas em moeda corrente do Pals, assim distribuido entre os sbcios:

S&cio

Quotas

Valor em Reals

Porcentagem

Fbbio Musse Ferreira

90.000

R$ 90.000,00

90%

Jeferson Merces de Oliveira

10.000

R$

10.000,00

10%

R$ 100.000,00

100%

Total

100.000

Clbusula 6° - Responsabilidade dos Sbcios
A responsabilidade de cada sbcio b restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizagao do capital social;

*.

Parbgrafo Unico - As quotas sbo indivisfveis e nao poderao sbr cedidas ou
transferldas a terceiros sem o consentimento do outro sbcio, a quern fica
assegurado, em igualdade de condigbes e prego, direito de preferbneia para a
sua aquisigao se posta b venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a ^
alteragao contratual pertinente;
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Comtrtib dr Materials Medicos Ltda.
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Pano multiuso composi?^©: 80% fibras celulosicas e 20%
polipropilenoTamanho: 25cm x 240m - picotado a cada 40cm
Grarnatura:50g/m2 cor Branco com 600 folhas

04

Kits Preven5§o Covid-19 - Composto de 2 mascaras de tecido, 2
frascos de 50 ml de 8lcool yel, um borrlfador de 500 mi, 1 panfieto
educative)

WIPERPRO50
R$ 315,00

RS 49,00

42 rolos

500 kits

RS 13.230,00

I RS 24.500

SPACEMED

Valor Total da Proposta: R$ 399.230,00
Qbsetvacoes:
Validade da Proposta:
20 dias
Condigao de Pagamento:
Contra Empenho
Impostor
inclusos
Atenciosamente,
SPA

IS MEDICOS LTDA - EPP

|CNPJ: 18.375.678/000M4l
t/

SPACEMED • C0MERC10 DE MATERIAIS
MEDjCOS LTDA-EPP
Rua Solimoes, n° 202
Stiep-CEP: 41.770-090
Salvador-BA

P M ^cinqina'
0
\ f.-.C

■Rua Itagiba, 470, Qd. 05, Lote 22, Galpao 05, Jd. Belo Horizonte
Pitangueiras - Lauro de Freitas Bahia - CEP: 42.7000-00
+55 71 3026 - 7786 / 98686-0005/ 99973-8828 F
atendimento@spacemed.com.br SSI
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Clausula 7B - Administragao da Sociedade
A administragao da sociedade cabera isoladamente ao socio FABIO MUSSE
FERREIRA com os poderes e atribuigoes de representagao ativa e passiva na
sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, sempre de tnteresse da sociedade, autorfzacfo
o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faze-io em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigagdes seja em favor de qualquer
dos cotistas ou de terceiros, bem como qnerar ou alienar bens imoveis da
sociedade, sem autorizagao do outro sdcio;

i

PaiAgrafo Primeiro • E facultado ao Administrador constituir, em nome da
Sociedade, procuradores com ci&usula “Ad Negocia” e/ou '‘Ad Judicia",
devendo o instrumento de mandate conter prazo de duragao;

*:

Par£grafo Segundo - O Administrador acima qualificado declare, sob as penas
da lei, que nao esta impedido de exercer a administragao da Sociedade por lei *
especial ou em virtude de condenagao criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno,
concussao, peculate ou por crime contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra nprmas de defesa da concorrSncia, contra relagdes
de consumo, f£ publics ou propriedade;
Clausula 8s - Exercfclo Social
Ao termino de cada exercicio social em 31 de dezembro, o administrador
prestarS' contas justificadas de sua administragao, procedendo k eiaboragdo do
inventario, do baiango patrimonial e do balango de resultado economico,
cabendo aos socios na proporgao de suas quotas, os tucros ou perdas
apuradas;

«

Paragrafo Unico - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercfclo social,
os sdcios deliberarao sobre as contas e designarao administrador quando for o
caso;
Cldusula 9s - RemuneragSo dos Socios
Os sbeios poeferao de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de
“PRO^ABORE", observadas as disposigoes regulamentares pertinentes;
Clbusula 10® - Retirada de Socio
Qualquer sbcio poderd retirar-se da Sociedade, desde que de ao sdcio
remanescente aviso de sua resolugao nesse sentido com 90 (noventa) dias de
antecedbncia ou venha tai prazo a ser dispensado por deliberagao do mesmo
sbcio;
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Pardgrafo Unico - Em caso de interdigao, retirada, inabilitagao ou falecimento
de qualquer urn dos sdcios, a sociedade nao se dissolvera, podendo haver
substituigao por outro, devendo ser precedida a referida substituigao de um *
balango geral extraordin^rio, no prazo de 60 (sessenta) dias apds o evento,
para a apuragao dos haveres do s6cio interdito, retirante inabilitado ou falecido,
que Ibe serao pagos ou a seus herdeiros;
♦ • •

♦

»-i

• ?•

e • •

Clausula 11s • Foro
Fica eleito o foro de Salvador * BA, com renuncla de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questoes que possam advir do
presente instrumento de Coritrato Social;

x

Cldusula 12® - Liquldagao da Sociedade
A sociedade entrara em Irquidagao nos casoS previstos em lei.
Paragrafo Unico - Em caso de liquidagao da sociedade, os socios
estabelecerao o metodo de liquidagao e nomearao o liquidante que passard a
funcionar no perfodo de liquidagao.
*
E, por estarem asslm justos e contratados, assinam o presente instrumento.
Salvador, 13 de novembro de 2017;

FABIj

FERREIRA
F: 408.057.515-72
. A.

JEFERSON MERGES DE OLIVEIRA
CPF: 416.093.605-91
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NUMERO DE INSCRIQAO

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO
CADASTRAL

18.375.678/0001.14
MATRIZ

DATADE ABERTURA

26/06/2013

4f NOME EMPRESARIAL

. SP^CEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LIDA
TiTULO.DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

SPACEMED

EPP

cOdigo e descrioAo da atividade econOmica

PRINCIPAL

46.45-1-01 - Comercio atacadista de instrumentos e materials para uso medico, cinirgico, hospitalar e de laboratories
cGdigo e descrioAo das atividades econOmicas secundArias
46.44-3-01 • Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.64-8-00 • Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes e
pe9as
46.46-0-02 • Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49.4*08 * Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conserva^ao domiciliar
47.89-0.05 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitdrios
52.11-7-99 - Depositos de mercadorias para terceiros, exceto armazens gerais e guarda-moveis
73.19-0-02 ■ Promosao de vendas
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materials odonto-medico-hospitalares
46.18-4-01 • Representantes comerciais e agentes do comercio de medicamentos, cosmeticos e produtos de perfumaria
cOdigo e

DESCRIOAO da natureza JURlOICA

206-2 • Sociedade Empresdria Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

R SOLIMOES

202

COMPLEMENTO

********

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNIClPIO

UF

41.770-090

STIEP

SALVADOR

BA

ENDEREgO ELETRONICO

TELEFONE

ATENDIMENTO@SPACEMED.COIVI.BR

(71) 3026-7786

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

*****

SITUAOAO CADASTRAL

DATA DA SlTUA?AO CADASTRAL

ATIVA

26/06/2013

MOTIVO DE SITUAgAO CADASTRAL

DATA DA SlTUAgAO ESPECIAL

SITUAgAO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrugao Normative RFB n0 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 22/06/2020

14:49:52 (data e hora de Brasilia).
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000024
9

■:

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBlTOS RELATlVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DtVIDA ATIVA
^A UNIAO
Nome: SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LIDA
CNPJ: 18.375.678/0001-14
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujelto passive-acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e s’uas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas almeas 'a‘ a’d1 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://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
*
Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n01.751, de 2/10/2014.
Emitida as 11:41:07 do dia 28/05/2020 <hora e data de Brasi!ia>,
*V2lida*ate-24/11/2'020.
- ‘
Codigo de controle da certidao: 5B37.6062.41BF.4C27
Qualquer rasura ou emenda irivalidara este ' .umento.

*

• Volta r

Irnprimir

00002E
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CMIJZA

CAIXA ECON6mi<PA federal

Certiflcado de Regularidade do FGTS
- CRF

Inscri^ao:
Razao Social:
Endereco:

18.375.678/0001-14 .

•

SPACEMED-COMERCIO'DE-MATERIAIS MEDICOS LTDA;
R SOU WOES'202i/STIEP / SALVADOR / BA’/ 41770-09.0

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe 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 Service FGTS.
*<

9

■:

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer debitos
referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagoes com o
FGTS.
‘
•
Validade:06/03/2020 a 03/07/2020-..
Certificagao Numero: 2020030603464106290638
Informagao obtida em 29/05/2020 12:22:51

*:

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

9

j:
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Emissao: 29/05/2020 t2:25

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETAR1A DA FAZENDA

000026

'&g5&5&

Certidao Negativa de Debitos Tributaries
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -C6digo
Tributdrio do Estado da Bahia)

*
•:

Certidao N°: 20201542949

RAZAO SOCIAC

- •----

■ SPACEMED COMERCIO DE MATERlAiS MEDICOS LTDA
CNPJ

inscriqAo estadual

18.375.678/0001-14

109.861.717

Fica certificado que nSo constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa ffsica ou jurldica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. .

s
.;
’

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos ouanto d inexist§ncia de debitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Esta , ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia
cobrar quaisquer d6bitos que vierem a ser apurados posteriormente.
i

Emitida em 29/05/2020? conforme Portaria n" 918/99, sendo vAlida_por 60 djas^ontados a partir da data de sua
t
emissao.
'

i

A AUTENT1CIDADE DESTE DOCUMENTO RODE SER COMPROVADA NASINSPETORlAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

At

•:

»

vaiida com a apresentapao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Minist6rio da Fazenda. '
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RelCertidaoNegativa.rpi
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recupera9ao de Credito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa '7 /

Certidao Negativa de Debitos Mpbiliarids '

*

. Inscri^ao Municipal: 621.726/001-40
CNPJ: 18.375.678/0001-14
Contribuinte:
Enderepo:

5

SPACEMED.eGMERClO:DE!ilATER[A'iS!MEDicOS';LfbA; - EPP
Rua Solimoes, N° 202
Nao Informado
:
ST1EP
41.770-090

i

Certitlco que a inscripao acima esta em situapao regular, ate a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

Emissao autorizada as' 12:26:37 horas do dia 29/05/2020.
Valida ate dia 27/08/202‘6:-l';^"'' '"';

C6digo de controle da certidao:

*

E2D7.904F.OA1E.2CE3.C4B7.0BC0.4B6C.3CFE

Esta certidao foi emitida pela pagina da Secretaria Municipal da Fazenda, no enderepo
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser eonflrmada utilizando
o codigo de controle acima.

*

*>
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0 U ST IQ A. DO TRABALHO

CERTIDAO^ NEGATIVA DE DEBITOS^TRABALHISTAS
-"if. -

*.

+ >

. Nome: SPACEMED^COMERCICrDE MATERIAIS-. MEDJCOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
•»
CNPJ: 18.375.678/0001-14
Certidao n°: 12356563/2020
E xp e d i p a p:.. ■2 9,/ 0,5 / 2 0 2.0, as 12:27:25
Validade: 24/11/2020'-^MSO (cento e oitenta) dias, contados da data .
,

, . 'W''J - -- *r

de sua expedigao.

*.

•:

•Certifica-se que SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA (MATRIZ E .
FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ scb o n° 18.375.678/0001-14, NAO CONSTA
do Banco'Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, ac'rescentado pela Lei n°- 12.440, de 7 de julho de 2011, e.
na Resolugao Administrative n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de- 2011.
• Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals 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.
INFORMACAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
'necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagbes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos prevideneiarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comis-sao de Conciliagao Previa.

;

09/06/2G2G

004290853

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DA'BAHIA

00002£

CERTIDAO ESTADU AL
CONCORDATA, FALENCIA, RECUPERACAO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU

CERTIDAO N°: 004290853

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justi$a
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribui^des de feitos cfveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 09/06/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
SPACEMED ^COMiRCIO^bt-iMATERWI&^Miblcbs^UFDA^portador do CNPJ: 18.375.678/0001-14,
estabelecida ns RliA SQWM0E& N° 202 STEP; Salvador - BA, *«-"«********«******«*******************«**
Os dados informados sao de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatario, A presente certidao abrange pesquisa no banco de dados pelo periodo de 20
(vinte) anos.
Certifico fmalmente que esta certidao e sem custas.
Esta certidao foi emitida pela internet e sua validade e de 3p dias a;partir da 'data;de sua emissao. Apos
esta data sera necessaria a emissao de uma nova certidao.
^
Salvador, Ae.r^fejrag^ejuphode^p^O.v^-™

PEDIDO Nc:

004290853

000030

SECRETARIA DA
8AUDB

GOVERNO OO ESTAOO

HOSPITAL GERAL DE VITORIA DCONQUISTA
COPEL^ COWUSSAO PERWlANENTBDE MQITACAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA -

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SPACEMED COMERCIO DE'*-'
MATERIAS MEDICOS LTDA, estabelecida a Rua SolimQes n° 202 - Stiep Salvador / BA - GEP 41,770-090 inscrita no CNPJ sob o n° 18.375.678/0001-14,
e npsso fornecedpr de. material: medico hospitalpr^produtpSrqyjmicos, materias
de laboratorio,,; produtos de 'higlene, e limpeza, matefipis para higienizap§o e
lavanderia em geral e produtos para CME, cumprindo sempre e pontuaimente
com as obrigapoes assumidas, no tocante aos servipos ou produtos entregues,
pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que
a desabone.

Vitbria da Conquista, 26 de novembro de 2018.

Atenciosamente,
ElisetedeOnyeiraSantos Nerl
Coord. COPEL/HGVC

con,efepc^°0(:^
Date J

Prefeitura do S&CvCUfoT

SUS

OC2Q3i

Secretaria Municipal de Saude
Diretoria de Vigilancia da Saude
Subcoordena^ao de Vigilancia Sanitaria

:.N°. DSBR 045/2020

AlvaraideiSaude

'

1

. " /• -

* v.

-V ALIDADE-03/04/2021

4**^ >>«*

4V‘

PROCESSO; -113341/2020
*
,

.

..•; ,

EXERCICIO -2020

Razao Social ^^SPAlGEMED^COMERGiO^DE^MATERIAIS
MEDICOS
”
■y^

i

• § {-j

Nome Fantasia - SPACEMED I- * « 4 • *4$ * jf.
CGA - 621.726/001-40

^^^ficNPJ/CPFv- 18.375.678/0001-14

Enderefo - RUA SOLIMOES^NSs2024t STIEP1 ,
**

jC. ^

^

Responsdvel Tecnico ->THASSIO:DA^ SILVA5yiEIRA>v.

w
«

>a!sw

N°. Conselho r GRF/BA P^8591^J
*
i*

‘X’

i

^ . Si.

ATIVIDADE: t COMERCIO:;4ATACADTSTAf|DEL INSTRUMENTOS E
MATERIAIS PAl5 ?USO VMEDICO|CIRURGICb, .HOSPITALAR E DE
• LABORATORIOS.iS^^- 2?
" ’
>

#V%:

rs oaivaddr?044'detAb‘fil de 2020.
/

NOTAS:

P M N
Confere Com o Original
Oatajl/^U^a^
Ass,_Js|§i-------—

Subcooroenador (a)Y Chefe oo Setor
£rim'immim'CSn;!!h0

1. De acordo com a legisla^ao sanitaria e disposivoes regulamentares em vigor, o
estabelecimento acima qualificado est^ apto a funcionar. durante o exercicio sanitario
descrito.
2. Em caso de infra^So h legisla^ao vigente, esta licenga sanitaria podera ser suspensa
temporaria ou definitivamente pela autoridade sanitaria.
3. O Alvara de Saude devera obrigatoriamente ser fixado em iugar visivel ao publico nos
estabelecimentos licenciados.
4. O licenciamento dos estabelecimentos sujeitos a fiscaliza9ao do Servi90 de Vigilancia
Sanitaria sera revalidado anualmente.
2020

rv

5“
;i ■;

|
ESTAOO DA BAHIA
fj ^ MUNICIPIO DE NAZARE
IBIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAo E SERVIQOS PClBUCOS
■555

CNPJ: 2922!308

4
COMPROVANTE DE ABERTURA DO PROCESSO

N° processor

953/2020

Nome do Requerente:
:i.‘:.'c

t

'

00093"

19/06/2020

SECRETARIA DE SAUDE

Cpf: 16617239857

Enderego:

Municipio:

Bairro:

UF:

Assunto:
.!

Data de Abertura:

AQUISigAO DE FORNECIMENTO DE DESINTETANTE MAIS EPI

Sumula: CONTRATAgAO DE EMPRESAS FORNECEDORAS DE PRODUTOS DE PROTEgAO E SANEANTES
PARA DESINFECCAODE SUPERFICIES EM
GERAL

i

Hlstorico dos Tramites
Data

Status

■19/06/202 • ENVIADO. "

Cod. Ug.

Dapartamento Origem

Cod. Ug.

Departamento Destine

02030 '

SETOR DE PROTOCOLO

02040

SETOR QE LICITACAO

■;

;
r

IQ.
Coordenador
t

[2922508:99999:GovNet versao:20061702) Sistenia de Informadao do MUNICIPIO DE NAZARE

Prig, t r 1

Connnna^ao ce Autenticicadc da Certid§o

BRASH.

http://servicos.rcceita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/Cp....

\ Acesso b informagao

Services

j Participe

i

|

Legisia^ao

J Canats

i

mU:iF

\
j

t

-f’.isssi

- ;.v

.............

V.wWv

00003:-:

Coeflrma^ao de Autenticidade das Certldoes
Resultado da Confirma^ao de Autenticidade da Certidao
CNPJ : 18.375.678/0001-14
Data da Emissao : 28/05/2020
Hora da Emissao : 11:41:07
Codigo de Controle da Certidao : 5B37.6062.41BF.4C27
Tipo da Certidao : Negativa

%

Certidao Negativa emitida em 28/05/2020, com validade ate 24/11/2020.

PS

of!

Tidria

23/06/2020 10:05

Secreiaria -ia Fazenda •• Frefeitura .Municipal de Salvador

hMp://www.sef'az.saivador ba.gov.hr/Ccrt idoe.s/VaiidaC'id Mob0 !.en..

Saivarto',

OuOD.34:,

SEFAZ
:^;c;o

'cr:l:co',

ASECKETARtA

servi«;os

leg!Su\<;ao

RALE CONOSCO

SOGif-STOES £ OEWONCJAS

# --.Ign^isos / Ccittitddfls / Vailda<j5o Certldao do UobiMno

Vattdacao de CertidSo do Cadastro:
i'■ s -vinon oa

Cfir'.irtin

■; HtUC:* V-..ne:''10 }

de Oocl'.o

em 2<5/0S/Ji)?O

Joscxi^So : 6?l/?6/0:)l «()
Notnft/Haxio Sodsl: SPaCcME-O COMSRCIO Dt MATERIAIS MEDICOS L'l'OA - cPP

a

CAiPj/CPr-. :e3?Si>/8/aocJ-u
Codigo dn Controls da Ce'-ttitto: e;:O7O04PCAie2CE3CA67CBC04(i5C3CPE

I’rofeltijrf) Mufilcpai de Salvador
Co'-ifo^sdot'a G^ral do ntu'iidpio
Carriars Municipal de Salvador
TriDucal Oe Conms dos Muoicpios da Bahia
Diane Oflcial do Munidoio
Tfideorfi de Cooias ec tVstado da Bahia
ShSAZ Ssrado
Portal oe Acesso a ir.formacao aos Munidpios Brasileiros
'ivibhinai de Cootas da Cniao
Guia de Rec/jlhimento do Se’-vido'CNAti Fiscal
F.eceita reccral
Correlcs
ASBAF
ABAM
SiMDIFAM:

S'ca-oos ea.s 'Odes sociad-

wmtm

hor^rio: Seg. i Sev. - 08:00 aii 17:00

A

PcGto Ccniral Rk.5 Cns V^sso-jr^s 'V'N • Ce'M.-c
CENTRAu DK Arto.oiMfcNTO OA PRcr-'El'i UR A >!-S

ii

w

.if"

00003L
Duvidas mais Frequences j irsicio | V - 1.1

Historico do Empregador
0 Historico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos uitimos 24 meses, conforme Manuai de
Orientates Reguiaridade do Empregador.

Inscngm: 18.375.678/0001-14
Razao social: SPACEMEQ COMERCiO DE MATERIAIS MEDICOS LIDA
i

Data de

Data de Validade

EmmsmiLmium

Numero do CRF

23/06/2020

23/06/2020 a 22/07/2020

2020062304323645367280

6/2020

! 24/05/2020 a 22/06/2020

2020052405422263034644

24/04/2020

24/04/2020 a 23/05/2020

2020042405004365178453

25/03/2020

25/03/2020 a 23/04/2020

2020032505080692371830

06/03/2020

06/03/2020 a 03/07/2020

2020030603464106290638

i 18/02/2020 a 16/03/2020

2020021602394929910220

28/01/2020

128/01/2020 a 26/02/2020

2020012804165108534759

09/01/2020

09/01/2020 a 07/02/2020

2020010904423597307280

21/12/2019

21/12/2019 a 19/01/2020

2019122102374301685385

02/12/2019 a 31/12/2019

2019120200584877145124

12/11/2019 a 11/12/2019

2019111208453788116224

24/10/2019

24/10/2019 3 22/11/2019

2019102404443337796106

05/10/2019
1^/2019

05/10/2019 a 03/11/2019

2019100504115776471612

16/09/2019 a 15/10/2019

2019091602390095189626

28/08/2019

28/08/2019 a 26/09/2019

09/08/2019

09/08/2019 a 07/09/2019

2019082805342720083686
2019080903384002404685

21/07/2018

21/07/2019 a 19/08/2019

!2019072102181078969308

02/07/2019

102/07/2019 a 31/07/2019

13/06/2019
25/05/2019

113/06/2019 a 12/07/2019

06/05/2019

06/05/2019 a 04/06/2019

2019070203383367676647
2019061303584165831108
2019052503185154264470
2019050603055259613245

17/04/2019

2019041704040658512908

29/03/2019

.. 4 17/04/2019 a 16/05/2019
29/03/2019 a 27/04/2019

10/03/2018

110/03/2019 a 08/04/2019

2019031002223734163314

19/02/2019

19/02/2019 a 20/03/2019

2019021904214973085767

31/01/2019

131/01/2019 a 01/03/2019

2019013104242353309685

2*

18/02/2020

.....1

02/12/2019
12/11/2.019

t

125/05/2019 a 23/06/2019

2019032904013105370124

Data de Va3idade

mrnero do QHf

12/01/2019

12/01/2019 a 10/02/2019

2019011203354090973132

24/12/2013

24/12/2018 a 22/01/2019

12018122403094218892241

05/12/2018

05/12/2018 a 03/01/2019

2018120505040802042503

16/11/2018

18/11/2018 a 15/12/2018

2018111606585590848617

2.7/10/2018

27/10/2018 a 25/11/2018

2018102705223455333450

08/10/2018

08/10/2018 a 06/11/2018

2018100802291257904504

19/09/2018

19/09/2018 a 18/10/2018

2018091904041033858380

31/08/2018

31/08/2018 a 29/09/2018

2018083103430371492738

12/08/2018

12/08/2018 a 10/09/2018

2018081203312934387114

23/07/2018

23/07/2018 a 21/08/2018

2018072303192299822408

04/07/2018

04/07/2018 a 02/08/2018

2018070403525901053800

Q080-3&

Resultado da consults em 23/06/2020 10:06:39

mmm

m
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00003 *
PODER JUDICIARIO
JUST I (^A DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 18.375.678/0001-14
Certidao n°: 12356563/2020
Expedi?ao: 29/05/2020, as 12:27:25
Validade: 24/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicpao.
Certifica-se que spacemed comercio de matbriais medicos ltda (matriz e
FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob O n° 18.375.678/0001-14, NAO CONSTA
do Banco National de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com'base no art.' 642-A da. Consol.idagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de juiho de 2011, e
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constan.te.s desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa jurldica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agendas 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.
INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco National de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabeiecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos
reeolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a reeolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Duvidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br
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SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidao de D^bitos Trsbutarios
Certidao N°:
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Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contriouinte:
;

RA2AO SOCIAL

( SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

>

;i\SCRICAO ESTADUAt.

CNPJ

109.S6i.7r;

18.375.678/0001-14

CERTIDAO do tipo negativa,
EMITIDA CQNFORME PORTARIA
918/99 EM 29/05/2020 VAUDA ATE 28/07/2020
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A autonticidade desta certidao podera ser confirmada peia internat no sit® do Tribunal de Justica
(httpi/.'esaj.Jtjba.jusbirfeco/abfirt^onferenciado).

CE^TIFICO que, pesquisando os registros de distribui?6es de feiios civeirs do Estado da Babia,
anteriores a data de 09/06/2020, verifiquei NADA COMSTAR em nome de:
SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LIDA, portador do CNPJ: 18.375.878/0001-14,
estabeiecida na RUA SOLIMOES W° 202 STIEP, Salvador - BA. ************ ****«yr*'*#X*3r*‘*r****K**<ft***'x>**ik*<*:*w***#ife
Os dados informados sao de responsabilidade do soliciiante, devendo a tituiaridade ser conferida pelo
interessado e/oo destinatario, A presente certidao abrange pesquisa no banco de dados pelo periodo de 20
(vinte) anos.
CertiTico finaimente que esta certidao e sem custas.
E.sta certidao foi emitida pela internet e sua vatidade e de 30 dias a partir da data de sua emissao. Apos
esta data sera necessaria a emissao de uma nova certidao.
Salvador, terpa-feira, 9 de junho de 2020.
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Termo de Decisao
Encaminha ao setor de Licitagoes, para realizagao de dispense de procedimento licitatorio para
a aquisigao de insumos por meio de dispense de licitagao, objetivando, de forma emergencial,
a compra de itens sao necessarios para as equipes de saude do municipio e para a populagao,
em meio as agoes de combate ao coronavirus (COVID-19).
A compra de produtos para desinfecgao de superficies de locais de grande circulagao pela
populagao, tais como mas prdximas de agendas bancarias, camara municipal de vereadores,
prefeitura, pragas, rodoviaria, sanitarios e tambem unidades da area de saude, como os postos
de atendimento, as barreiras sanitarias e a policllnica, dentre outros.
Informamos, que a aquisigao destes produtos sao fundamentals e oferecer, constantemente,
em diversas situagoes e de varias formas, protegao e assim contribuir para garantir a qualidade
de vida, da populagao.
Solicitamos que a seja por dispensa presencial para imprimir mais celeridade na contratagao,
seja porque tais itens estao em acentuada situagao de volatilidade e que a licitagao pode
ensejar a contratagao de fornecedores de outras capitals o que deve complicar o processo e a
rapidez da entrega, ainda que se estabelega prazo, tendo em vista ser publico e notorio o
descumprimento de prazos de empresas que atuam com insumos e ou materiais ligados ao
combate da COVID a contratagao de empresas fornecedoras legalizadas e que tenham
produtos com entrega garantida e imediata e a via adequada e efetiva para eliminar o risco de
proliferagao da pandemia no municipio.
Entendo que a Prefeitura deve adquirir, in continente, para todo nosso sistema de saude
municipal, os produtos com caracteristicas proprias de forma a suprir as necessidades atuais
tambem distribuindo para a populagao, aumentando a eficiencia na protegao e diminuindo a
contaminagao.
Por fim, elenco os itens cuja compra deseja realizar:
- DESINFETANTE DE SUPERFICIES: 15.000 Litros Diluidos
- MASCARAS DE TECIDO: 71.000 unidades
- PANG MULTIUSO EM ROLOS: 42 rolos
- KIT DE PREVENQAO: 500 Kits
O vaior da compra. e de R$ 399.230,00 (trezentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta
reais), conforme cotagoes em anexo. Solicitagao de Despesa n° 98/2020, cotagoes,
documentos da empresa escolhida e certidoes negatives.
Nazare - Bahia, 18 de junho de 2020

Secretaria Municipal
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PARECER JURIDICO

I
t

DE
DISPENSA
EMENTA:
ucitacAo. AMPARO DO ART. 4
DA IE1 N9 13979 DE 06 DE
DE
2020.
FEVEREIRO
POSSIBILIDADE JURfDiCA DESDE
QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS
EXIGIDOS POR LEI.

t

■
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* 1 - RESUIVIO DOS FATOS
Trata-se de consulta formulada pela Secretaria Municipal de Saude sobre a legalidade
de dispensa de procedimento licitatdrio.
t

Relata a gestora o interesse na aquisifao de insumos por meio de dispensa de licitagSo,
objetivando, de forma emergencial, a compra de itens necessaries para as equipes de
saOde do municipio e para a popuiatSo, em meio as a^des de combate ao coronavirus
(COVID-19).
A Soiicita^ao de despesa menciona ainda a compra de produtos para desinfec^ao de
superficies de locais de grande circula^ap pela populacao, tais como ruas prdximas de
agendas banedrias, camara municipal de vereadores, prefeitura, praqas, rodoviaria,
sanitarios e tamb(§m unidades da area de saude, como os postos de atendimento, as
barreiras sanitarias e a policlfnica, dehtre outros.
.
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Informa, ainda, que a "Secretaria de Saude, que ora reivindica a aquisigao destes
produtos, acredita que um dos trabalhos fundamentais da pasta e oferecer,
constantemente, em diversas situagoes e de vdrias formas, protegao e assim contribuir
para garantir a quafidade de vida, do popvfagdo".
Sugere que "suaere aue a licitacao deve set disoensada para imorlmir mais
celeridade na contratacao. seja porque tais itens estao em acentuada situagdo de
volatifidade e que a licitogoo pode ensejar a contratagao de fornecedores de outras
capitals o que deve complicar o processo e a rapidez da entrega, ainda que se
estabelega prazo, tendo em vista ser publico e notdrio o descumprimento de prazos de
empresas que atuam com insumos e ou material's ligados ao combate da COVID"
E que a "contratagao de empresas fornecedoras legalizadas e que tenham produtos
comentreoa aarantldae imediata 6a via adeauada e efetiva para eliminar o risco de
Droiiferacao da pandemia no muniefpio"
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Alega entender que a “Prefeitura deve adquirir, in continente, para todo nosso sistenia
de saude municipal, os produtos com caracteristicas proprias de forma a suprir as
necessidades atuais tambem distribuindo para a populagao, aumentando a eficiencla
i
na orotecSo e diminuindo a contaminacao".
•t

Porfim, elenca os itens cuja compra deseja reaiizar:
- DESINFETANTE DE SUPERFICIES: 15.000 Utros Dilufdos
- MASCARAS DE TECIDO:

71.000 unidades

- PANO MULTIUSO EM ROLOS:

M

42 rolos

- KIT DE PREVENCAO: 500 Kits" .........
•> *
O valor da compra 4 de R$ 399:230,00 (trezentos e noventa e nove mil, duzentos e
trinta reals), conforme cotafdes em anexo.
i

Comp5e o process© a SolicitafSo de Despesa - SD - 98/2020, cotagoes, documentos da
empresa escolhida e certidoes negativas.
i

E o relatdno.

2 - DA POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO
A Secret&ria de saude sugere que a licitagao deve ser dispensada para imprimir mais
celeridade na contratat§o.
»

0 art. 37, XXI, da Constitui^ao Federal determina a exigibilidade do procedimento
licitatdrio para obras, servigos, compras e aliena^oes pelo Poder Publico, contudo a lei
maior excepcionou a referida regra ao dispor "ressalvados os casos esoecificados na
leeislacao".
: \ }
'
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Nesse sentido, em meio a dinamica de combate a pandemia, o Govern© Federal
sancionou a Lei n9 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, posteriormente alterada pelo
Medida Provisbria 926, de 20 de margo de 2020, prorrogada em 07 de maio de 2020,
por meio do Ato n8 31, do Presidente da Mesa do Congress© Nacional, que permife a
realiza$ao de dlspensa de lititasao, para iaquisi^ao de bens e insumos destinados ao
combate do Covid-19, senao vejamos:
Art. 49 t dispensdvel a licitatfo para aquisigao de
bens, servigos, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emeraencia de
saude - publica de imoortdncia internacional
decorrente do coronavirus de aue trata esta Lei.
1j :
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(Reda^ao dada pela Medida Provisoria n5 926, de
2020). ‘
§ is A dispensa de licitagao a que se refere o caput
deste artigo 6 temporaria e aplica-se apenas enquanto
perduror a emergencia de saude publica de
impdrtdncia internacional decorrente do coronavfrus.

i

Obviamente, atnda que em se tratando da compra de insumos de combate ao Covidi
19, o ideal 4 seguir a regra e licitar, afnpliando ao mdximo a concorrencia.
• »»
?

i

i

i

Entretanto, entendendo a gestao nao ser possivel nem viavel aguardar as formaiidades
e tramites necessaries, e estando presentes os requisites legais, bem como
demonstrada a urgencia na adocao de medidas. pode a administragao caminhar no
sentido da exce^ao trazida pela Lei
13.979 de 2020, que autoriza a contratagao
direta.
Nesse sentido, afirmou a Secretaria de Saude que "sugere que a licitagao deve ser
dispensada para imprimir mais ceteridade na contratagao, seja porque tais itens
estao em acentuada situagao de voiatilidade e que a licitagdo pode ensejar a
contratagao de fornecedores de outras capitals o que deve complicar o processo e a
rapidez da entrega, ainda que se estdbefega prazo, tendo em vista ser publico e notorio
o descumprimento de prazos de eritipresas que atuam com insumos e ou materials
Hgados ao combate da COVID", e que a "Prefeitura deve adquirir, in continents, para
todo nosso sistema de saude municipal, os produtos com caracten'sticas proprias de
forma a suorir as necessidades atuals tambim distribuindo para a populagoo,
aumentando a eficiincfa na orotecao e dimlnuindo a contaminacao".

I
»

i

o

I

Perceba, portanto, que a regra 4 a da realizagao de licitagao, procedimento este
recomendado por esta assessoria, entretanto, a prbpria legislate, no caso concrete a
Lei r\S 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, diante do cenario de pandemia, trouxe um
permissive para a compra direta, desde que presentes alguns requisites que agora
passamos a discutir.
.

1

i .
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3 - DOS REQUISITOS DA LEI 13.979/2020
3.1 - Da necessidade dos produtos serem destinados ao combate do covid-19

&
*

■
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Conforme ja mencionado, a Lei 13.979/2020, permite a realizagao de dispensa de
licitagao, para aquisiglo de bens e insumos, desde que destinados ao combate do
Covid-19.
-

*
»

*
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Como 6 de amplo conhecimento de toda a populagao, o pais enfrenta um grave surto
de coronavirus (COVID-19), sendo necessario a ado?ao de uma s4rie de medldas para
seu combate.

.

Nesse sentido, encontramos a declaracao de EmergSncia em Saude Publica de
ImportSncia Internacional (ESPN) pela QMS em 30 de Janeiro de 2020, em decorreiicia
da lnfec?3o Humana pelo novo corona virus (COVID-19); a Portaria n9 188/GM/MS, de
4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergencia em Saude Publica de Importancia
Nacional (ESPIN); as disposi^oes do Decreto Legislativo n9 06, de 2020, que reconheceu
a ocorrencia de estado de calamidade publica; o Decreto Estadual n9 19.549, de 18 de
marco de 2020, que declarou situa^ao de emergencia em todo o territdrio baiano em
virtude do desastre classificado e codificado como Doen^a Infecciosa Viral > COBRADE
1.5.1.1.0; e o teor da Portaria n9 454; de 20 de margo de 2020 do Ministerio da Saude
que declara, em todo o territorio nacional, o estado de transmissao comunitaria do
coronavirus (covid-19).

a .

* ,v
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A Secretaria de Satide informa a pretensao de adquirir kits de prevengao, contendo
produtos para o combate ao virus e informativos educacionais, al£m de mascaras de
tecido, ambos para distribuigao b populagao, bem como produtos para a desinfecgao
de locals piiblicos, quais sejam, desinfetantes e panos descartiveis.

r

No nosso sentir, nao restam duvidas de que a aquisigao dos materials acima
mencionados, bem como as medidas que pretende a administragao adotar,
enquadram-se no permissive legal de que trata a lei em questSo, sendo material
necessdrlo para atendlmento da populagao, no combate a questao de saude publica
do corona virus, permitindo a melhores providencias ao seu combate.
1

.

Destaque-se, que embora a SD n2o informe a composigSo dos itens a sererin
adquiridos, estes devem guardar relagao com Notas T6cnicas exaradas pela ANVISA,
mais precisamente a NT Mascaras, de 03 de abril de 2020, e a NT n9 34/2020, de 09 de
abril de 2020, ou mais recentes e atuaiizadas, referentes aos produtos indicados'a
serem utilizados no combate ao coronavirus.

:

*
'*

3.2 - Da situagSo de emergencia, necessldade de pronto atendlmento e existencia de
rlsco:
Assim, ultrapassadp o primeiro ponto, uma vez que clara a relagao entre os tipos de
produtos que se pretende adquirir, bem como as agoes a serem realizadas e o
combate ao COVID-19, outros questdes devem restar verificadas.
.

*.

«■

A Lei n9 13.979 de 2020 traz em seu artigo 49-B, incisos I, II e III, a presungSo de
atendimento de situagdes de emergencia, de necessidade de pronto atendlmento e de
risco a seguranga. Vejamos:

»■*
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Art. 4S-B Nas dispenses de Hcitagao decorrentes do
•]

disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condigoes
de: (Inclwdo pela Medida Provisdria ns 926, de 2020)

.t
«■>

I • ocorrencia de situagSo de emergencia; (Inciutdo pela
i

Medida Provisoria ng 926, de 2020)

a

II - necessidade de pronto atendimento da situagao de
\

emergencia; (Inclufdo pela Medida Provisdria n9 926, de
2020)
•l

III - existencia de risco a seguranga de pessoas, obras,
prestagao de servigos, equlpamentos e outros bens,
publicos ou particulates;

e

(Inciutdo

pela

Medida

Provisdria ng 926, de 2020)
I

1
■i

•
r

Nesse sentido, ainda que a legisla^ao fale da presuncao, por zelo, esta assesspria
*
entende que se faz necessario que tais aspectos estejam devidamente demonstrados
dentro do process© de compra.
«*
A Gestora de Saude, na justificativa encaminhada para abertura do processo de
aquisi^So informa "que diante desse cendrio e da rdpida velocidade com que o virus se
propaga, a Estado brasileiro vem adotando algumas providincias a fim de combater a

i

,

4

sua transmissdo no pais. O nosso Municipio atravds de varies estrategics tem agindo
no sentido de combater a disseminagao exponencial do virus e achatar a curvo de
contaminagao".
Diz ainda que a "Prefeitura deve adquirir, in continente, para todo nosso sistema de

'

saude municipal, as produtos com cqracteristicas prdprias de forma a suprir as
I

necessidades atuais tambdm distribuindo para a populagao, aumentando a eficiencja
na protegao e diminuindo a contamlnagao".
t
O senso comum e todas as noticias e estudos divulgados no pais, corroboram combos
entendimento da Secretaria, haja vista a rapida e inconteste proliferapao do virus,'©

0

f

.

I

exponencial crescimento do numero de infectados, o crescente volume de mortes no
Brasil e a necessidade de adopdes de medidas imediatas e urgentes combate* is
disseminagao. Nao h£ como discordar da emergencia que cerca as situates de
combate ao COVID-19.
Assim, nos parece satisfeito - diante dos argumentos da Secretaria, dos fatos de
notorio conhecimento e das presunpoes trazidas em Jei - o disposto nos incisos i, II e III
do artigo 42-B da lei em comento, quais sejam: a situagao de urgSncia, a necessidade
de pronto atendimento e a existencia de riscos £s pessoas e prestagdes de servigos.

'I

I
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3.3 - Da HmitacSo de aquisi(9o da parcela necessaria ao combate da emergencia
Supridas as exigencias do incisos 1, II e 111, do artigo 43 - B, faz-se necessario -nos
debrugarmos sobre o inciso IV dc mesmo dispositive, que diz respeito ao quantitative
dos itens indicados e que se pretende adquirir.
Vejamos:
Art. 49-B Nos dispenses de licitagao decorrentes Jo
disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condigdes
de: ('nduido.pela Medida Provisdria

•»

926, de 2020)

U
IV • llmltqgdo da contratagdo d parcela necessdrla ao
atendimento da situagao de emergencia. (Incluido pela
Medida Provisdria n$ 926, de 2020).
t

Nesse sentido, aduz a Secreteiria que:
Tendo em vista que o Munidpio contq com 11 Unidades de Saude, 1 Policlmica, e
considerando que a praga qnde focafiza-se a o predio da prefeitura e Camara
municipal tern sido ocupados por centenas de pessoas que a aguardam o

4

atendimento na Caixa Economica Federal, considerando tambim que as tres
agincias banedrias e Casa Lotirica tern, em razao do Auxilio Emergencia! dp
Governo Federal concentrado grande ndmeros de pessoas, as agdes de
desinfeegao devem se concentrar nesses espogos, sem prejuizo de sua ocorrenda
em outros locals.

••

Para tanto seriam necessdrios aproximadamente 100 litros de oroduto oara uso
na desinfeccdo diaria das 11 Unidades de Saude e das oroximidades das 4

#

Agendas Bancarias (inclufda a Casa Lotdrica) Delos oroximos 30 dias.
)
Alim de disso, deve haver a desinfeccdo de ruas e avenidas (prindoalmente nas
oroximidades das tres barreiras sanitarias do Munidpio e nas areas de major

<4*

<ar

densidade demoarafica da cidade. a exemolo da Santa Rita. Batatan. (onde ha
*
major numero de infectadcs). Rodovidria. Banheiros Publlcos, com oelo mesas
400 litros diarios Delos oroximos 30 dias.
Importante frisar para agao tambim se indica a utilizagdo de Pano multiuso
descartdvel (visto que a sua reutilizagdo 6 veiculo de contaminagao) pro limpeza
de corrimaos e acentos, por exemplo.
Alegou ainda que:

V.

Prefeitura Municipal de Nazare
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Como parte da agao de controle do coronavirus tambem se faz necessdria
t

distribuicao para a oopulacao de mdscaras de tecido. em oelo menos 5 unidaties
oara cada indivfduo. quantidade indicada pela Anvisa.

.

E informou que:
Outro tripi da agao de combate da disseminagao do virus e a entreaa de kits, aue
aaui nomeacao de Kit de Prevencao Covid, aue sera comoosto oor de 2 mascaras
de tecido. 2 frascos de 50 ml de dlcooi ael. um borrifador de 500 ml. 1 oanfleto
educativo. Esse conjunto sera entregue as familias em situagao de
vulnerabilidade social e ou de pobreza extrema em razao da dificuldade de
acesso a itens de higiene."
Perceba, que, em sua narrativa, a Gestora busca justificar o porque da aquisicdo de

*

cada item e de suas quantidades, na busca da satisfa^ao dotrazido no artigo 4S-BNIV,
da Lei 13.979 de 2020.
'

-

Aqui, 6 importante dizer que essa andlise, dentro do ponto de vista desta assessoria
jurldica encontra limita^des.
Como

dito, no nosso entendimento,todosos itens indicadosguardam direta relagao

com asoes e medidas de combate ao COVID-19, entretanto, nao hd como avalizarmos
se as quantidades indicadas, as composigdes dos itens, o volume e a forma de uso
8“
estao condizentes com a necessidade emergencial.

o

Deveras, ao estudo jurfdico, nao compete, na sua ess§ncia, o questionamento acerca
de questdes t£cnicas, a exemplo das informagdes trazidas na SD, bem como de
especificag3o de itens e servigos.
4

A decisao sobre pontos como dimensionamento, necessidade, volume, quantidade e o
alcance de dados t^cnicos s3o searas que, evidentemente, exorbitam os limites da

l

an*ilise t^cnico-juridica, razSo pela qual nao pode ser objeto de avaliagao ou mesmo
impugnagao, constituindo-se qualquer juizo a este respeito, no mSximo, uma mera
circunstancia recomendatbria.
«
«
Estas informagoes e garantias devem ser dadas pela gestora da pasta e sua equipe, que
possuem conhecimento tbcnico para tanto.
Portanto, fazemos o alerta para que a Secretaria se restrinja a aquisigao da oarcela
•
%

necessdria ao atendimento da»situacSo de emereencia. Nesse sentido, pode a
Secretaria de Saude demonstrar a proporcao entre o quantitative dos produtos a
serem adquiridos e a populagao de Nazare, bem como a dimensao dos locais que
deseja higienizar e quantidade de litres necessaries, por exemplo.
Esclarecidas, assim, as exigencias do artigo 43-B.

v
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3.4 - Do Termo de Referenda e Do Prego
■:

0

Dada a urgencia das aquist£5es destinadas ao combate da pandemia, haja visto a sua
r£pida proliferagSo e a necessidade de atua^o ^gil por parte dos governos, a
legisla?ao em tela autprizou a confec^o de termos de referenda simplificados,
i
conforme descrito no artlgo 49-E:

k

Art. 42-E Nas contratofdes para aquisigao de bens,
servigos e insumos necessdrios ao enfrentamento .*da
emergencia que trata esta Lei, serd admitida a
apresentagao de termo de referenda simplificado ou de
projeto bdsico simplificado. (Inciuido pela Medida
Promoria n9 926, de 2020).
i i

,

•

•

'

Assim, a Secretaria responsivel pela aquisigSo devera apresentar TR descrevendo o
objeto, fundamentando de maneira simplificada a contrata?ao e descrevendo
resumidamente a soludSo apresentada (a justificativa existente na SD traz estas
.■* informa$oes), bem como os requisites da contrata^ao.
No que diz respeito ao pre^o dos produtos a serem adquiridos, dispoe a lei 13.979, de
06 de fevereiro de 2020, em seu artigo 4-E, que:
'

f.

; \

I

Art. 49-E Nas contratagoes para aquisigao de bens,
sen/igos e insumos necessdrios ao enfrentamento da
emergencia que trata esta Lei, serd admitida a
i
apresentagao de termo de referincia simplificado ou de
*\
projeto bdsico simplificado.
§19 O termo de referenda simplificado ou o projeto bdsico
simplificado a que se refere o caput conterd:
©

*

VI - estimativas dos pregos obtldos por meio de, no
minima, um dos seguintes pardmetros:
»•»

a) Portal, de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em midia especializada;
■©

c) sltios eletronicos especializados ou de domfnio ample;
\.

d) contratagoes similares de outros entes publicos;
*

vo

e) pesquisa realizada com os ootencials fornecedores:.
(-).
j

i
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■*

§ 23 Excepcionalmente, mediante justificativa . da
autcridade. competente, sera dispensada a estimative de
preges de que trata o inciso VI do caput
Compulsados os autos, verificamos que foram solicitadas cotaedes de pre?o juntos a
03 (tres) empresas, que apresentaram os seguintes valores globais para fornecimentbs
dos itens informados pela Secretaria de Saude:
- Saude Med Material Hospitalar: R$ 426.954,00
T,

- LN Distribuidora: R$ 419.535,00
- Spacemed: R$ 399.230,00

*•

.

Verifica-se, portanto, que a empresa Spacemed apresentou o menor or^amento,
inclusive, conforme se extra) dos cfocumentos, com o prego unitario de cada urn dos
itens abaixo dos demais.
•i

«

A adocao da medida insculpida no inciso VI visa resguardar lesdes ao erario publico, de
maneira a restar demonstrada que nSo se est£ realizando compras acima do valor
praticado no mercado, por isso imprescindivel, vez que a cotagao de pre^os e parte
fundamental do processo.

t

Frise-se, que, embora nao seja o caso dos autos, apesar da inteligencia do §2S, de
maneira exceptional, permitir que, caso nao seja possivel atender o descrito no inciso
IV, a autoridade competente poderd justificar o porque da dispensa de estimativa^de
pre^o, essa medida so deve ser adotada em ultima instancia.
N

3.5 - Da regularidade da empresa escolhida

•<

Ultrapassados os pontos acima discutidos e uma vez satisfeitas todas as exigencies
descritas, o munidpio devera solicitar da empresa escolhida o encaminhamento dos
documentos para formaliza^ao do contrato, sendo necessirlo que o CNAE da empresa
esteia adequado ao obleto da contratacao e oue as certidSes aoresentem-se
*4

i

reeulares.
/
Nesse ponto, entretanto, destacamos que apesar do recomendado e mais adequado
ser a formalizacSo de contrato,com empresa com certidoes regulates, diante das
dificuldades enfrentadas por diversos entes da administragao para adquirir variados
insumos, hi uma excegao trazida pela Lei 13.979 de 2020:

?:

Art. 49-F' Na hipdtese de haver restricao de fornecedores
ou orestadores de servico. a autoridade competente,
excepcionalmente e mediante justificativa, oodera
dispenser a apresentacdo de documentacao relativa a

%
1

0

-f
• 4 •

;
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reaularidade fiscal e trabalhista ou. ainda. o cumorimento
de urn ou mais requisites de habilitacao. ressalvados a
exiainda de aoresentacao de orova de reaularidade
relativa a Seauridade Soda! e o cumorimento do disoosto
no indso XXXIII do caput do art. 79 da Constituicdo.
* i
(indutdo pela Medida Provisdria ne 926, de 2020).

9

.*

V

Note-se, que esta deve ser a ultima alternativa e que a administragao devera realizar
contrato com empresa, preferencialmente, idonea e regular, devendo recorrer a
excegao apenas em caso de auseheia de outros fornecedores, e de maneira
devidamente justificada e demonstrada nos autos.

©
■©

COQOSl

».
■ V

No caso dos autos, verifica-se que a empresa escolhida, qual seja, a Spacerned
Comgrcio de Materials Medicos Ltda, entregou certiddes negativas v5lidas, bem como
que o objeto descrito no Contrato Social Consolidado condiz com o objetivo da
licitacao.

a

*
4 - DA NECESSIDADE DE REALIZAC&0 DE PREGAO OU DISPENSA ELETRdNICA
a

«•

Por fim, se faz necessario enfrentar a questao da necessidade ou nao de utiliza^ode
meios eletronicos para realizac3o da contrata^So, independente da modalidade
escolhida, afmal, os munidpio receberam recursos da Uniao destinados ao combate b
pandemia, e estes devem ser utilizados adotando o_procedimento eletronicp,
conforme dispoe a Instrufao Normativa 206 de 2019.
Vejamos:

I

*

•*

Art. l^Ficam estabeleddos os seguintes prazos para que
os drgaos e entidades da administragao publica estadual,
distrital ou munidpal, direta ou indireta, utilizem
obriaatoriamente a modalidade de oreado. na forma
eletronica. ou a disoensa eletronica. observadas as regras
previstas no Decreto ns 10.024, de 20 de setembro de
2019, quando executarem recursos da Uniao decorrentes
de transferincias voluntdrias, tais como convenios: e
contratos de repasse, para a aquisigao de bens e*a
contratagao de servigos comuns:
1 - a partir da data de entroda em vigor desto Instrugao
Normativa, para os Estados, Distrito Federal e entidades
da respective administragao indireta;

./
»

\
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%
II - a portir de 3 de fevereiro de 2020, para os Munidpios
adma de 50.000 (dnquenta mil) habitantes e entidades
da respective administragdo indireta;
i

III - a oartir de 6 de abril de 2020. oara os Munidpios
entre 15.000 (auinze mil) e 50.000 (cinauenta mil)
habitantes e entidades da respective administracao
indireta:

u
§ 28 Sera admitida. exceocionalmente. mediante orivia
iustificativa da autoridade comaetente. a utilizacao' da
forma de oreado oresencial nas licitacdes de aue trata o
caput ou a nao adocao do sistema de dispense eletronica.
desde aue fiaue comorovada a inviabilidade tecnica 6u a
desvantaaem oara a administracao na realizacao ’da
forma eletrdnica.

•»

*

Perceba, portanto, que a regra e a da realizacao de pregSo ou dispensa eletrdnica,
procedimento este recomendado por esta assessoria, para utilizacao de recursos
provenientes detransferdneia da Uniao.

«

■»

•

•

Entretanto, a despeito da melhor pratica, a prdpria legislacao trouxe a excecao.
Importante a discussao desse m6rito, em decorrencia da preocupacao da Secret^ria'tie
Saude, que na Soiidtacao de Despesas informa que fornecedores de outras capitals
podem complicar o processo e a rapidez da entrega.

j

t

Obviamente, pregdes e dispenses el.etronicas ampliam a possibilidade de participacao
de empresas de locais mais distantes, o que, se por urn lado torna mais democr3ticasa
disputa e permite aquisigoes por methores precos, por outro, em casos excepcionais,
pode prejudicar a urgencia (que dever£ estar devidamente justificada) do processo.

f '
••
*

;•

•:«

Assim, o §22 do artigo 12 diz que em casos de desvantaeem oara a administracao.
pode a autoridade comoetente ootar oelo preeao oresencial ou a nao adoego da
disoensa eletronica.
Dessa forma, entendendo a Secretaria de Saude que h5 maior vantagem para o
munidpio na n§o adogao do procedimento eletrdnico, em decorrencia da urggneia que
a pandemia demanda na tomada de decisoes e adoc§o de medidas, poderd,
excepcionalmente, e se demonstrado ser realmente este o melhor caminho, mediante
justifleativa fundamentada, decidtr pela excecao do dlsposto no §22 do artigo is.

}

i

*

#•
* •

■?
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5 - CONCLUSAO
Conclui-se, portanto, do consulta 'am anilise, que, desde que sejam atendidas e

9

demonstradas as exigdncia descritas no corpo deste parecer e determinadas em lei,
nos parece nao haver duvidas que estamos diante da regra inserta no art. 4 da Lei n13.979 de 06 de fevereiro de 2020, uma vez que os itens indicados sao, conforme
narrados pela Secret£ria de Saude, destinados ao combate a pandemia de Coronavirus,

♦. -

' +

dai decorrendo a possibilidade da Municipalidade realizar a contrata^ao direta.
Importante que se diga, que esta assessoria debrucou-se aoenas sobre os asoectos
leeais do tema. sem aualauer analise no aue diz respeito aos auantitativos informados.
composicao dos produtos e valores de eventuais aauisicoes. vez aue nao possui
conhecimento t^cnico para defmi-los. ficando estes a cargo da Secretaria Gestora. aue
r

&

dever3 observar as recomendacoes dissertadas neste ooinativo.
«

Saliente-se, oportuno, que quando da formaliza^ao do processo, se faz necess^ria a
indica?ao de previsao dos recursos para o pagamento da despesa.
Deem ciencia a Controladoria.

£ como pensamos.

-

i

t

•> #
Nazare-BA,

e jun 10 de 2020.

r
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autorizacAo
A Prefeita Municipal de Nazars, Estado da Bahia, Sr®. Eunice Soares Barreto Peixoto, no uso
de suas atribuigdes, e
CONSIDERANDO o levantamento Secretaria Municipal de Saude atravgs da SD e
orgamentos, em que justificadamente solicita autorizagdo para realizapdo da licita^o, visando
atender a demanda da secretaria;

fi

CONSIDERANDO que a exist€ncia de Dotapcio Orpamentetria e saldo suficiente para
execugdo do objeto;
CONSIDERANDO que a modalidade de licitapdo 6 a forma especifica de conduzir o
procedimento licitatdrio;
CONSIDERANDO que em conformidade com o que fundamenta o Art 4 da Lei 13979
de 06/02/2020, posteriormente alterada pela Medida Provisdria 926, de 20 de marpo de 2020,
prorrogada em 07 de maio de 2020 por meio do Ato n° 31 do Presidente da Mesa do Congresso
Nacional, que permits a realizagSo de dispensa de licitagSo, para aquisi?ao de bens e insumos
destinados ao combate do Covid-19.
CONSIDERANDO,. portanto, a prdpria convenidncia publica
1-ACOLHE o pedido, acima referenciado;
2 - CONSIDERANDO O parecer Juridico opinativo para realizagio do processo de
dispensa de licitagdo, AUTORIZO o setor de licitagdo para formalizagdo do processo a fim de
que possa executar suas atribuigSes, conforms Legislate especifica em vigor, conforms
descrigao abaixo:
Objeto: ContratagSo de empresa para fornecimento de produtos de protegSo e saneantes para
desinfeegdo de superficies em geral, areas criticas as unidades de saOde da familia, unidades
sentinela, locals e vias com grandes circulates de pessoas para combate a pandemia do
COVID-19, atrav$s da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, descritas nos itens 01/
02/ 03/ 04, especificados na Tabela prevista na Clausula Segunda deste Contrato, conforms
especificagoes constantes na Dispensa de Licitagdo 080/2020 e quantitativos constantes da
tabela a seguir:

ITEM

DESCRIQAO

UND

QUAN
T

V.
unitAri
O

VALOR
TOTAL

1

Desinfetante de superficies fixa
contendo composigao de cloreto de
alquil dimetil benzil ambnio (cloreto de
benzalcdnio) 5,0% a 8,0% e PHMB

LT

15.000

R$
2,80

R$
42.000,00
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(Polihexametileno biguanida) 3,0% a
5,0%, tensoativo nSo iOnico, solvents e
agua, isento de fragrdncia e corantes,
devendo o produto estarde acordo com
a ANVISA/RDC n° 14 de 28.02.2007 e
RDC n° 35 de 16.08.2010. O produto
deverd apresentar diluigSo de 0,5%
(5ml/Utro) a 2% (20ml/Litro). O produto
deve apresentar laudos de atividade
antimicrobiana
emitidos
por
Laboratorios
REBLAS/ANVISA-MS
comprovando sua diluigao, entre
outros,
atividade
Tuberculicida,
Esporocida
(Clostridium Difficile),
Acinetobacter
Baumannii,
Enterococcus Faecalis, Klebsiella
Pneumoniae, Staphylococcus Aureus,
Candida Albicans, Escherichia Coli,
Mycobacterium Bovis, Mycobacterium
Smegmatis,
Vre
Enterococcus
Faecium, Trichophyton, Salmonella,
Pseudomonas, Irritabilidade Ocular,
Irritabilidade Cutanea, Corrosividade,
Ph, Estabilidade de 10 a 30 dias.
Bombona de 5 litres, com diluigSo
automatizada
e
rastreabilidade
integrada. Embalagem com dados de
identificagao do. produto, marca do
fabricante, data de validade ou prazo
de
validade
e
registro
na
Anvisa/Ministerio
da
Saude.
O produto deve possuir Sistema
Eletrfinico Gerador de Produto Pronto
Uso, microcontrolado, com precisao de
dosagem independente da variagao de
pressao de entrada da agua e volume
de produto gerado para uso.
Devera disponibilizar em regime de
comodato 15 diluidores gerador de
pronto uso, 1000 borrifadores com
capacidade de 500 ml, 4 pulverizadores
capacidade 20 litros manual. Gaiao 05
litres
2

Mascara artesanal de protegao,
UND 71000
reutilizavel, cor branca,composta por

R$
4,50

R$
319.500,00
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3

4

duas camadas, sendo a parte externa
em helanca(26pgramas) e parte
interna, que vai em contato com o rosto,
em tecido 100% algod3o(no minimo
160gramas), antialergico com 21cm de
altura e 34cm de largura (tamanho final
aproximado: 10x17), com costura retae
com 2(dois) eldsticos para sustentagao
de 18cm de cumprimento cada nas
laterals, para colocagdo entre as
orelhas ou quatro tiras de 40cm de
comprimento.
Pano multiuso composigSo: 80% fibras
celulbsicas
e
20%
polipropilenoTamanho: 25cm x 240m ROL
picotado
a
cada
40cm
Gramatura:50g/nrf2 cor Branco com 600
folhas
Kits Preveng§o Covid-19 - Composto
de 2 mdscaras de tecido, 1 frasco de 50
KIT
ml de Slcool gel, urn borrifador de 500
ml, 1 panfleto educative)
TOTAL

42

500

R$

R$

315,00

13.230,00

R$

R$
24.500,00

49,00

R$

399.230,00

3-AUTORIZA o Setor de Licitagdes a viabilizar as devidas provid$ncias, necesscirias;
4-CUMPRA-SE, dando ci^ncia.
Nazare, 19dejunho de 2020.
Atenciosamente
'rgbjuo—1^24^

Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal

0-0005 (.
Prefeitura Municipal de Nazare
Estado da Bahia
Pra^a Alexandre Bittencourt, 07 - Centro
CNPJ N° 13.797.188./0001-92
www.nazare.ba.io.org.br

TERMO DE RATIFICAQAO
DISPENSA DE LICITA<?AO N°

080/2020

Processo Administrative N°

953/2020

Fica dlspensada a Uclta9&o> em conformidade com o que fundamenta o Art 4 da Lei
13979 de 06/02/2020, posterlormente alterada pela Medlda Provisdrla 926, de 20 de
mar^o de 2020, prorrogada em 07 de maio de 2020 por melo do Ato n° 31 do
Presldente da Mesa do Congresso Nacional, que permite a reallza9&o de dispense de
Ucltaq&o, para aquisi9&o de bens e insumos destinados ao combate do Covld-19.

A Prefeita Municipal de Nazare, vem no uso de suas atribui^oes legais, e de acordo com o
que determina o Artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alteragoes posteriores, e
atualizadas pela Lei n° 9.648/98 e considerando o que consta do presente Processo
Administrative de Dispense de Licitagao acima citado, RATIFICA a declara^ao de Dispense
Contratagao de empresa para fomecimento de produtos de prote^ao
e saneantes para desinfeegao de superficies em geral, areas criticas
as_unidades de saude da familia, unidades sentinels, locals e vias
com grandes circulagoes de pessoas para combate a pandemia do
COVID-19, atraves da Secretaria Municipal de Saude deste
Municipio.

Objeto:

Contratado:

SPACEMED COM&RCIO DE MATERIA1S MEDICOS LTDA - EPP,
Inscrito no CNPJ: 18.375.678/0001-14, localizado a Rua
Solimdes n° 202 Stiep Salvador - Bahia.

Valor Total:

R$

399.230,00

Determinando que se proceda a publicagao do devido extrato.
Nazare,

22

junho

Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal_____

2020
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CONTRATO N° 088/2020
TERMO DE
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNIClPIO DE NAZAR&, ATRAVES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E
SPACEMED COM&RCIO DE MATERIAIS
MEDICOS
LTDA
EPP,
PARA
FORNECIMENTO
DE
PRODUTOS
DE
proteqAo E SANEANTES

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE Estado da Bahia, CNPJ.: 11.354.455/0001-21
Rua Dr. Milton Costa, s/n° - Bairro Muritiba Nazare - Bahia, por sua Prefeita Sra. Eunice
Soares Barreto Peixoto, brasileira, casada, inscrita no CPF sob no 385.634.525-68, residente
e domiciliado Nazare - Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa
SPACEMED COM^RCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 18.375.678/0001-14, estabelecida a Rua Solimoes
n° 202 Stiep Salvador - Bahia representada pelo seu representante legal o Sr. Fabio Musse
Ferreira, portador RG 03427725-03 SSP/BA CPF 408.057.515-72, de acordo com a
representagao legal que Ihe outorgada por com base: Fica dispensada a licitagao, em
conformidade com o que fundamenta o Art 4 da Lei 13979 de 06/02/2020, posteriormente
alterada pela Medida Provisoria 926, de 20 de mar^o de 2020, prorrogada em 07 de maio de
2020 por meio do Ato n° 31 do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, que permite a
realizagao de dispensa de licita<?ao, para aquisi^ao de bens e insumos destinados ao combate
do Covid-19 Dispensa de Licitagao n°. 080/2020 em conformidade com o que fundamenta o
Art 4 da Lei 13979 de 06/02/2020, posteriormente alterada pela Medida Provisoria 926, de
20 de manjo de 2020, prorrogada em 07 de maio de 2020 por meio do Ato n° 31 do Presidente
da Mesa do Congresso Nacional, que permite a realiza^ao de dispensa de licitagao, para
aquisi?ao de bens e insumos destinados ao combate do Covid-19, resolvem celebrar o presente
contrato de fornecimento, instruido no Processo Administrative n° 0953/2020, mediante as
clausulas e conduces que' se seguem:

CLASULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tern como objeto a Contratagao de empresa para fornecimento de
produtos de protegao e saneantes para desinfec?ao de superficies em geral, areas criticas
as unidades de saude da familia, unidades sentinela, locais e vias com grandes circula?6es
de pessoas para combate a pandemia do COVID-19, atraves da Secretaria Municipal de
Saude deste Municipio, descritas nos itens 01/ 02/ 03/ 04, especificados na Tabela prevista
na Clausula Segunda deste Contrato, conforme especifica^oes constantes na Dispensa de
Licita?ao 080/2020 e quantitativos constantes da tabela a seguir:
ITEM

descriqAo

UND

1

Desinfetante de superficies fixa contendo
composicao de cloreto de alquil dimetil
benzil amonio (cloreto de benzalconio) 5,0%
a 8,0% e PHMB (Polihexametileno
biguanida) 3,0% a 5,0%, tensoativo nao
ionico, solvente e agua, isento de fragrancia
e corantes, devendo o produto estar de

LT

v.

QUANT

unitArio

15.000

R$
2,80

VALOR
TOTAL

R$
42.000,00
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acordo com a ANV1SA/RDC n° 14 de
28.02.2007 e RDC n° 35 de 16.08.2010. O
produto devera apresentar diluigao de 0,5%
(5ml/Litro) a 2% (20ml/Litro). O produto
deve apresentar laudos de atividade
antimicrobiana emitidos por Laboratories
REBLAS/ANVISA-MS comprovando sua
diluigao,
entreoutros,
atividade
Tuberculicida, Esporocida (Clostridium
Difficile)
Acinetobacter
Baumannii,
Enterococcus
Faecalis,
Klebsiella
Pneumoniae,
Staphylococcus Aureus,
Candida Albicans,
Escherichia Coli,
Mycobacterium Bovis,
Mycobacterium
Smegmatis, Vre Enterococcus Faecium,
Trichophyton, Salmonella, Pseudomonas,
Irritabilidade
Ocular,
Irritabilidade
Cutanea, Corrosividade, Ph, Estabilidade de
10 a 30 dias. Bombona de 5 litres, com
diluipao automatizada e rastreabilidade
integrada. Embalagem com dados de
identificacao do produto, marca do
fabricante, data de validade ou prazo de
validade e registro na Anvisa/Ministerio da
Saude.
O produto deve possuir Sistema Eletronico
Gerador
de
Produto
Pronto
Uso,
microcontrolado, com precisao de dosagem
independente da varia<?ao de pressao de
entrada da agua e volume de produto
gerado
para
uso.
Devera disponibilizar em regime de
comodato 15 diluidores gerador de pronto
uso, 1000 borrifadores com capacidade de
500 ml, 4 pulverizadores capacidade 20
litres manual. Galao 05 litres
2

3

Mascara artesanal de protegao, reutilizavel,
cor branca, composta por duas camadas,
sendo
a
parte
externa
em
helanca(260gramas) e parte interna, que vai
em contato com o rosto, em tecido 100%
algodao(no
minimo
160gramas),
antialergico com 21cm de altura e 34cm de
largura (tamanho final aproximado: 10x17),
com costura reta e com 2(dois) elasticos
para sustenta<?ao de 18cm de cumprimento
cada nas laterals,"para coloca?&o entre as
orelhas ou quatro tiras de 40cm de
comprimento.
Pano multiuso composi<?ao: 80% fibras
celulosicas e 20% polipropileno Tamanho:
25cm x 240m - picotado a cada 40cm
Gramatura:50g/m2 cor Branco com 600
folhas

UND

71000

R$
4,50

R$
319.500,00

ROL

42

R$
315,00

R$
13.230,00

uV
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Kits Preveneao Covid-19 - Composto de 2
mascaras de tecido, 1 frasco de 50 ml de
alcool gel, um borrifador de 500 ml, 1
panfleto educativo)

KIT

500

R$
49,00

R$
24.500,00

R$
399.230,00

TOTAL

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total deste contrato e de R$ 399.230,00 (trezentos e noventa e nove mil
duzentos e trinta reais)

CLAUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CREDITOS ORQAMENTARIOS
3.1. A despesa orgamentaria decorrente da execugao deste contrato correra a conta das
dota^oes1 vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta dispensa, a saber:
Orgao / Unidade:
64002

Atividade:
2098/ 2067/
2064/2041

Elemento da Despesa:

Fonte

3.3.90.30

14

3.2. A despesa para o exercicio subsequente, quando for o caso, sera alocada a dotagao
orgamentaria prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Orgaos
Interessados da Prefeitura Municipal de Nazare pela Lei Orgamentaria Anual.
CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUQAO
4.10 prazo para entrega do objeto da dispensa, e de 03 (tres) dias uteis a contar da data do
recebimento da Autorizagao de Fomecimento que sera emitida via e-mail, com numeragao
espedfica para registro do envio e acompanhamento de prazo de entrega.
4.2. A aquisigao sera por demanda, mediante apresentagao de formulario proprio, emitido por
uma das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal em papel timbrado e assinado por
responsavel previamente identificado, encaminhado ao CONTRATADO no prazo de no minimo
05 (cinco) dias uteis.
4.3. Em caso de urgencia justificada, podera ser autorizado o fomecimento do material
mediante contato telefonico pelo responsavel identificado pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUQAO
5.1. O fomecimento devera ser executado na forma prevista na autorizagao de fomecimento
e de acordo com as necessidades e conveniencias do Contratante:
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5.1.1. O pre^o contratado devera incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e
constituira a unica e completa remunera^ao pelo fomecimento do material, incluido frete ate
os locais de entrega.
5.1.2. Os pregos cotados deverao ser referidos a data de recebimento das propostas,
considerando-se a condi^ao de pagamento a vista, nao devendo por isso computar qualquer
custo financeiro para o periodo de processamento das faturas.
5.1.13. £ vedada a cessao ou transferencia total do contrato, bem como a fusao, cisao ou
incorporagao da contratada, nao se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
5.1.14. £ possivel a subcontratagao parcial do objeto desde que devidamente autorizada pela
Contratada.

CLAUSULA SEXTA - DA VIG&NCIA
6.1. O prazo de vigencia deste contrato e de 06 (seis) meses (quantidade por extenso), contado
da data da sua assinatura, para o fomecimento dos materiais especificados nas Clausulas
Primeira e Segunda deste Contrato, excluidos o dia do comego e incluido o do vencimento,
estando a sua vigencia adstrita art. 57, § 1°. da Lei 8.666/93.
clAusula s£tima -

DOS encargos das partes

7.1. As partes devem cumprir fielmente as clausulas avengadas neste contrato, respondendo
pelas consequencias de sua inexecugao total ou parcial.
7.2. O CONTRATADO deve:
a) fomecer os bens de acordo com as especificagoes tecnicas constantes no instrumento
convocatorio e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos tumos e horarios
de expedients da Administfagao;
b) zelar pela boa e completa execugao do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla agao fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE*
atendendo prontamente as observagoes e exigencias que Ihe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequencia de erros, impericia propria
ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalents a
todos os danos decorrentes de paralisagao ou interrupgao do fomecimento contratado, exceto
quando isto ocorrer por exigencia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forga
maior, circunstancias que deverao ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
apos a sua ocorrencia;
e) manter durante toda’a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualilicagao exigidas no contrato
f) providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaras junto as repartigoes
competentes, necessaries a execugao do contrato;

r
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g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham
a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execu^ao do objeto do presente contrato,
bem como observar e respeitar as Legislates Federal, Estadual e Municipal, relativas ao
objeto do contrato;
h) adimplir os fomecimentos exigidos pelo instrumento convocatorio e pelos quais se obriga,
visando a perfeita execugao deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as
especificates e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de
infraestrutura e equipe tecnica necessaria a sua execu^ao;
k) trocar, as suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao, diregao e mao de obra
para execugao completa e eficiente do transporte dos bens;
m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagao, contend© descrigao dos bens,
indicagao de sua quantidade, prego unitario e valor total.
a) Manter durante a execugao dos contratos, em compatibilidade com as obrigagoes por ela
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas no cntrato, bem como
apresentar a cada fatura, comprovagao de regularidade fiscal. (Art. 55, Inciso XIII da Lei n.°
8.666/93).
b) observar e adotar todas as normas de seguranga e prevengao a incendio, recomendadas
por Lei.
c) cumprir outras exigencias constantes ao contrato.
7.3. Sao expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a veiculagao de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver previa autorizagao do
contratante;
b) a subcontratagao toted para a execugao do objeto deste contrato.
c) a contratagao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a
vigencia deste contrato. 7.4. O CONTRATANTE deve:
a) Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b) Proceder a publicagao resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condigao indispensavel para sua validade e eficacia, no prazo de 10 (dez) dias
corridos da sua assinatura;
c) Fiscalizar e avaliar a execugao do contrato, atraves de agente previamente designado,
podendo, para tanto, vistoriar, solicitar a emissao de relatorios gerenciais e auditar os
relatorios de fornecimento elaborados pela Contratada;
d) Proporcionar a Contratada o acesso as informagoes e documentos necessarios ao
fornecimento dos materiais, bem como aos locais onde os bens serao entregues;
e) Comunicar a Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade,
imprecisao ou desconformidade verificada na execugao do contrato, assinalando-lhe prazo
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para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as sanpoes legais e contratuais
previstas;
f) Indicar o local onde os materials serao entregues para atendimento da demanda e
recolhidos.
g) Efetuar os pagamentos devidos de forma tempestiva, de acordo com o estabelecido em
contrato.
h) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues, caso os mesmos afastem-se das
especifica^oes e seus Anexos e da Proposta da contratada.
i) Manifestar-se formalmente em todos os atos relatives a execugao do contrato, em especial
quanto a aplicafao de penalidades pelo descumprimento total ou parcial do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO
8.1. O objeto desta dispensa sera recebido, conforms autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
I - em se tratando de obras e services:
a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo.
circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequa<?ao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
artigo 69 desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locacao de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificacao da conformidade do material com a
especificacao;
b) definitivamente, apos a verificacao da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacao.
8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou document© fiscal
valid© correspondente ao material fomecido.
8.3. A Administracao rejeitara, no todo ou em parte, obra, service ou fomecimento executado
em desacordo com o contrato.
CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZA^AO
9.1. Durante a vigencia deste contrato, a execucao do objeto sera acompanhada e fiscalizada
por servidor ou por representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim,
permitida a assistencia de terceiros.
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9.2. Durante a vigencia deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela
Administragao do CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessario.
9.3. A atestagao de conformidade da execugao do objeto cabe ao titular do setor responsavel
pela fiscalizagao do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
9.4. A fiscalizagao do fomecimento de que trata este ato licitatorio sera exercido pelo Executor
do Contrato, designado pelo Orgao Gerenciador.
CLAUSULA d£CIMA - DA GARANTIA DE EXECU<?AO DO OBJETO
10. Nao sera exigida garantia da execugao do contrato, mas o CONTRATANTE podera reter
5% (cinco por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas,
indenizagoes e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retengao esta que sera paga ao
CONTRATADO quando do ultimo pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas,
indenizagoes e ressarcimentos.
10.1. A garantia prestada sera restituida (e/ou liberada) apos o cumprimento integral de
todas as obrigagoes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente,
conforme dispoe o §4° do art. 56 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA DlSCIMA PRIME1RA - DA LIQUIDAQAO E DO PAGAMENTO
11.1. O Pagamento sera efetuado mensalmente, ate 30° (trigesimo) dia do mes subsequente
ao do fomecimento realizado, por meio de ordem bancaria (deposit© ou transferencia
eletronica) na conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentagao de Nota Fiscal
e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Orgao de Competente.
11.2. Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, o prazo fluira a partir de sua
regularizagao por parte da CONTRATADA.
11.3. A CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal/fatura relativa ao fomecimento realizado,
em 02 (duas) vias, emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Nazare,
para fins de liquidagao e pagamento, acompanhada, das seguintes comprovagoes de
regularidade trabalhista e'fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal e perante
o FGTS.
11.4. A nota fiscal/fatura nao devera center arredondamentos de valores. Quando o resultado
da operagao final apresentar 03 (tres) casas decimais ou mais, deverao ser eliminadas as
casas decimais a partir da terceira, considerando para valores em centavos, apenas as duas
primeiras casas decimais..
11.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impega a liquidagao da
despesa, a nota fiscal/fatura sera devolvida a Contratada pela Fiscalizagao e o pagamento
ficara pendente, ate que a mesma providencie as medidas saneadoras.
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11.6. 0 Contratante nao fica obrigado a tomar os produtos/ services na totalidade do valor e
das quantidades estimados para a contrata^ao, realizando o pagamento de acordo com o
fomecimento/servigo efetivamente realizado.
11.7. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizagoes devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
CLAUSULA SEGUNDA - DO REAJTJSTAMENTO, DA REVISAO E DA ATUALIZAQAO DOS
D&BITOS
12.1. O prego unitario considerado para o fomecimento/execugao dos servigos sera o prego
ofertado na proposta vencedora.
12.2. No prego contratado ja se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e
demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relagao com o objeto deste contrato,
isentando o CONTRATANTE de quaisquer onus por despesas decorrentes.
12.3. Transcorridos 12 (doze) meses da contratagao e, caso haja prorrogagao do contrato, os
pregos poderao ser reajustados, tendo por base a data da apresentagao da proposta, tendo
como limite maximo a variagao do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC) do IBGE.
12.3.2. Para a efetiva aplicagao do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora
devera apresentar sua solicitagao por escrito, contendo os demonstratives e seus
comprovantes, para analise e negociagao a Prefeitura Municipal de Nazare.
12.4. A revisao de pregos dependera de requerimento do interessado quando visar recompor
o prego que se tomou insuficiente, instruido com a documentagao que comprove o
desequilibrio economico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela propria
administragao quando colimar recompor o prego que se tomou excessive.
12.5. A atualizagao monetaria dos pagamentos devidos pela Administragao, em caso de mora,
sera calculada considerahdo a data do vencimento da obrigagao e do seu efetivo pagamento,
de acordo com a variagao do INPC do IBGE pro rata tempore.
12.6. Nos cases de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios
devidos pelo Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento
da nota fiscal/fatura, a s’erem incluidos na fatura do mes seguinte ao da ocorrencia, sao
calculados por meio da aplicagao da seguinte formula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I - Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
1=^

365

I = 6/100

365

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%,

1 = 0,00016438
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CLAUSULA D&CIMA TERCEIRA - DA ALTERAQAO DO CONTRATO
13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, desde
que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentagao das devidas justificativas.
13.2. O CONTRATADO ficara obrigado a aceitar nas mesmas condigoes contratuais,
acrescimos ou supressoes de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

clAusula d&cima quarta

- DA rescisAo

14.

Constituem motive para rescisao do contrato:

14.1.

O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagoes, projetos ou prazos;

14.2.

O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica?6es, projetos e prazos;..

14.3. A lentidao do seu cumprimento, levando a Administra9ao a comprovar a
impossibilidade da conclusao do fomecimento, nos prazos estipulados;
14.4.

O atraso injustilicado no inicio do fomecimento;

14.5. A paralisagao do fomecimento, sem justa causa e previa comunicagao a
Administragao;
14.6. A subcontrata^ao total do seu objeto, a associagao do contratado com outrem, a cessao
. ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao admitidas
neste contrato;
14.7. A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da
Administragao, e autorizagao expressa no contrato;
14.8. O desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a_sua execugao, assim como as de seus superiores;
14.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do art.
67 da Lei n° 8.666/93;
14.10. A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil;
14.11. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;
14.12. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugao do contrato;
14.13. Razoes de interesse publico de alta relevancia e de ample conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrative a que se refere o contrato;
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14.14. A supressao, por parte da Administragao, dos servigos/materiais, acarretando
modiflcagao do valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n0
8.666/93;
14.15. A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatorio de indenizagoes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagoes e mobilizagoes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagoes
assumidas ate que seja normalizada a situagao;
14.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao
decorrentes do servigo/fomecimento, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado
o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagoes ate que seja
normalizada a situagao;
14.17. A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugao do contrato;
14.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejulzo
das sangoes penais cabiveis.
14.19. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrative, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANQdES

15.1.

O. atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado as seguintes
penalidades:

15.1.1. Advertencia por escrito;
15.1.2. Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, ate o limite de 30
(trinta) dias, apos o qual sera caracterizada a inexecugao total do contrato;
15.1.3. Multa compensatoria de 10% sobre o valor do contrato;
15.1.4. Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impediment© de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
15.1.5.Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
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15.2. A inexecugao total ou parcial do contrato sujeitara o contratado as seguintes
penalidades:
15.2.1. Advertencia por escrito;
15.2.2. Em caso de inexecugao parcial, multa compensatoria de 0,3% sobre o valor do contrato
por ocorrencia, ate o limite de 30%;
15.2.3. Em caso de inexecugao total, multa compensatoria de 20%sobre o valor do contrato;
15.2.4. Suspensao temporaria de participa?ao em licitagao e impediment© de contratar com a
Administraipao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
15.2.5. Declara^ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
15.3. Quern, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da-execugao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execugao do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com o Municipio e, sera descredenciado no Cadastre de
Fomecedores do Municipio pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuizo da aplicagao de
multa em percentual equivalente a multa prevista para inexecugao total do contrato e das
demais cominagoes legais.

t

15.4. As sangoes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
poderao tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que
15.4.1.Tenham sofrido condenagao deflnitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributes;
15,4.2.Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
15.5. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude
de atos ilicitos praticados.
15.6. As penalidades serao aplicadas apos regular process© administrative, em que seja
assegurado ao licitante o contraditbrio e a ampla defesa, com os meios e recursos que Ihes
sao inerentes.
15.7. A multa sera descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente
devidos pela Administragao.
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15.8. A san^ao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica e de competencia exclusiva da Prefeitura Municipal.
T
15.9. As demais sanpoes sao de competencia exclusiva do Secretario Municipal de
Administragao e Planejamento.
CLAUSULA decima sexta - da fundamentaqAo legal e da vincula<?Ao do
CONTRATO
16.
O presente contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/1993 e vincula-se a Dispensa de
Licita^ao 080/2020, constante do Processo Administrative n° 0953/2020, bem como a
proposta do CONTRATADO.
CLAUSULA DECIMA S&TIMA - DO FORO
17.
As questoes decorrentes da execucao deste Instrument©, que nao possam ser
dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas no foro da Cidade de Nazare,
com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias
de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, sao assinadas
pelos representantes da parte, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.
Nazare - BA, 22 de junho de 2020
'^3>-00

MUNICfPIO DE NAZARE
Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita
y/

#

SPACEMED COM&RCIO D.
;R1AIS MEDICOS LTDA - EPP
■ CNPJ (MF)
o.
t8.375.678/0001-14
Representada pelo seu rem’as
te legal o Sr. Fabio Musse Ferreira
^RG 03427725-03 SSP/BA CPF 408.057.515-72

testemun:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Nazare - BA

080/2020
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO
953/2020
PROCESSO ADMIN1STRATIVO
A Presidente da Comissao Permanente de Licita^ao da Prefeitura Municipal de Nazare, em
cumprimento a ratifica^ao procedida pela Ex.“ Prefeita Municipal, pela emissao da
DECLARACAO DE DISPENSA DE LICITACAO, faz publicar o presente extrato.
Contrata9ao de empresa para fornecimento de produtos de protegao e saneantes
para desinfec?ao de superficies em geral, areas criticas as unidades de saude da
familia, unidades sentinela, locals e vias com grandes circulates de pessoas
Objeto:
para combate a pandemia do COVID-19, atraves da Secretaria Municipal de
Saude deste Municipio
SPACEMED COM£RCIO DE MATER1A1S M£DICOS LTDA - EPP, inscrito no
CNPJ: 18.375.678/0001-14, localizado a Rua Solimoes n° 202 Stiep Salvador Contratada:
Bahia.
Valor Total:

R$ 399.230,00 (trezentos e noventa e nove mil duzentos e trinta reais)

Fica dispensada a licita^ao, em conformidade com o que fundamenta o Art 4 da
Lei 13979 de 06/02/2020, posteriormente alterada pela Medida Provisoria 926,
Fundamenta^ao de 20 de margo de 2020, prorrogada em 07 de maio de 2020 por meio do Ato n0
31 do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, que permite a realiza^ao de
Legal:
dispensa de licita^ao, para aquisi^ao de bens e insumos destinados ao combate
do Covid-19^
RECURSOS ORCAMENTARJOS:
Elemento da Despesa:
Fonte
Atividade:
Orgao / Unidade:
SECRETARIA
SECRETARIA
2098/ 2067/
14
3.3.90.30
64002
MUNICIPAL DE
2064/2141
SAUDE
2020
Junho
22
Nazare,
Maiane Almeida Caldas Barreto
Presidente Comissao Permanente de Licitacao

RESUMO DE CONTRATO N° 088/2020
N®080/2020

DISPENSA

MODAL1DADE:
CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE NAZARE

CONTRATADO:

SPACEMED COM£RCIO DE MATERIAIS M£DIC0S LTDA - EPP

CNPJ/CPF:

CNPJ: 18.375.678/0001-14

OBJETO:

Contratafao de empresa para fornecimento de produtos de proteto e saneantes para
desinfec^ao de superficies em geral, areas criticas as unidades de saude da familia, unidades
sentinela, locais e vias com grandes circulates de pessoas para combate a pandemia do COVID19, atraves da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio.

VALOR TOTAL:

R$ 399,230,00 (trezentos e noventa e nove mil duzentos e trinta reais)

VIGfiNCIA:

06 (seis) meses

ASSINATURA:

22/06/2020

dotaqAo

Unidade

Projeto/Atividade

Elemento de Despesa

Fonte

ORQAMENTARIA:
64002

2098/ 2067/
2064/2141
Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal de Nazare

3.3.90.30

14

Praga Alexandre Bittencourt, 07 - Centro - Nazare - BA Tel.: (75) 3636-2711
Esta edi?lo encontra-se disponlvel no site www.diarlooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Nazare - BA

080/2020
EXTRATO DE DiSPENSA DE LICITACAO
953/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO
A Presidente da Comissao Permanente de Licitagao da Prefeitura Municipal de Nazare, em
cumprimento a ratificagao procedida pela Ex.“ Prefeita Municipal, pela emissao da DECLARA(?AO DE
DISPENSA DE LICITACAO, faz publicar o presente extrato._____________________
Contrata^ao de empresa para fornecimento de produtos de protegao e saneantes
para desinfec^ao de superficies em geral, areas criticas as unidades de saude da
familia, unidades sentinela, locals e vias com grandes circula?6es de pessoas para
Objeto:
combate a pandemia do COVID-19, atraves da Secretaria Municipal de Saude deste
Municipio
SPACEMED COMERCIO DE MATER1A1S MEDICOS LTDA - EPP, inscrito no CNPJ:
Contratada:
18.375.678/0001-14, localizado a Rua Solimdes n° 202 Stiep Salvador - Bahia.
Valor Total:

%

Fundamenta^ao
Legal:

SECRETARIA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SA0DE
Nazare,

R$ 399.230,00 (trezentos e noventa e nove mil duzentos e trinta reais)
Fica dispensada a licita^ao, em conformidade com o que fundamenta o Art 4 da Lei
13979 de 06/02/2020, posteriormente alterada pela Medida Provisoria 926, de 20
de mar£o de 2020, prorrogada em 07 de maio de 2020 por meio do Ato n° 31 do
Presidente da Mesa do Congresso Nacional, que permite a realiza^ao de dispense de
licitagao, para aquisicao de bens e insumos destinados ao combate do Covid-19.
RECURSOS ORCAMENTARIOS:
Fonte
Elemento da Despesa:
Orgao / Unidade:
Atividade:
2098/ 2067/ 2064

64002

09/14

3.3.90.30
Junho

22

2020

Maiane Almeida Caldas Barreto
Presidente Comissao Permanente de Licitagao
RESUMO DE CONTRATO N° 088/2020
MODAL1DADE:

*

DISPENSA

N°080/2020

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE NAZARE

CONTRATADO:

SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP

CNPJ/CPF:

CNPJ: 18.375.678/0001-14
Contrata?ao de empresa para fornecimento de produtos de protefao e saneantes para
desinfec^ao de superficies em geral, Sreas criticas as unidades de saude da familia, unidades
sentinela, locals c vias com grandes circuiagocs dc pessoas para combate a pandemia do COVID19, atraves da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio.

OBJETO:

VALOR TOTAL:

R$ 399.230,00 (trezentos e noventa e nove mil duzentos e trinta reais)

VIGENCIA:

06 (seis) meses

ASSINATURA:

22/06/2020
Unidade

DOTACAO

Projeto/Atividade

Elemento de Despesa

Fonte

ORCAMENTARIA:
64002

2098/ 2067/
2064
Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal de Nazare

3.3.90.30

09/14
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