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CAPA PROCESSO DISPENSA

084/2020

Secretaria
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Contratacao de empresa para fornecimento de Termometro Digital para 
afericao de temperatura como estrategia de prevengao do coronavirus, atraves 
da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio.+ Objeto:

Orgao / 
Unidade: Elemento da Despesa:Atividade: Fonte

Dotagao
Orgamentaria: 2098/ 2067/ 

2064/214164002 3.3.90.30 09/14

Data
Ratificagao Junho26 2020

R$Valor: 9.080,00

N° 091/2020Contrato

t
LUNA PARK IMPORTACAO, EXPORTA<?AO E COM&RCIO ATACADISTA DE 
BRINQZ/EDOS TEMATICOS EIRELI, inscrito no CNPJ: 19.984.198/0001-13, 
localizado a Praga da Republica n° 87 Sala 61 Centro Santos Sdo PauloContratado:

-SP
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SOLICITACAO DE DESPESA - SD - 096/2020

(irgdo 
Inter ess ado: Secretaria Municipal de Saude

Samantha Santana FalcaoResponsdvel: Data: 18/06/2020
Termometro DigitalAssunto:

OBJETO: • Contrata^ao de empresas fomecedoras de Termometro Digital para aferi^ao de 
temperatura como estrategia de preven^ao do Coronavirus.

JUSTIFICATIVA:

E de saber notorio a grave crise do sistema sanitario e de saude publica vivenciada nos ultimos meses 
por diversos paises, decorrente da disseminata© e proliferatao de um novo coronavirus (covid-19), 
inclusive o Brasil;

Diante desse cenarioe 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 disseminatao exponencial do virus e 
achatar a curva de contaminatao. Uma dela e a aferitao de temperatura dos nossos municipes e de 
visitantes quando da passagem pelas Barreiras Sanitarias insaladas.

A ferramenta e eficaz na dissemina^ao de epidemias como a COVID-19, na medida em que a 
termografia por infravermelho pode ajudar a detectar temperaturas corporals elevadas, o que pode 
indicar a presen^a de febre e ataves dessa constatatao podemos dar inicio os protocolos de Saude 
adequados aos casos.

A testagem de temperatura ocorrera nas 11 unidades de Saude, nas 4 Barreiras Sanitarias e em locais 
estrategicos como nas filas das agencias bancarias que sediam o pagamento do auxilio emergencial.

Consignamos que a contratatao de empresas fomecedoras legalizadas e que tenham produtos com 
ENTREGA GARANTIDA E IMEDIATA e a via mais adequada e efetiva para eliminar o risco de 
proliferatao da pandemia no municipio, pois presente o perigo da demora, O QUE SUGERE QUE A 
LICITAQAO DEVE SER DISPENSADA PARA EMPRIMIR MAIS CELERIDADE NA 
CONTRATAQAO, seja porque tais itens estao em acentuada situacao de volatilidade e que a 
licitatao pode ensejar a contratacao de fornecedores de outras capitals o que deve complicar o 
processo e a rapidez da entrega, ainda que se estabele^a 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.

Impende ressaltar que o numero de casos no mes de junho teve acentuado crescimento em nosso 
municipio o que indica que os proximos dois meses serao de redobramento e intensificatao de 
a^oes o que ensejara de maior demanda de aquisi^ao dos itens.

Face ao exposto, com as razoes e justificativas apresentadas, entendemos que esta Prefeitura deve 
adquirir, in continents, para todo nosso sistema de saude municipal, os produtos com caracteristicas
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proprias de forma a suprir as necessidades atuais, aumentando a eficiencia na prote^ao e diminuindo a 
contamina^ao.

Esta Secretaria de Saude, que ora reivindica a aquisi^ao destes produtos, acredita que um dos trabalhos 
fundamentais da pasta e oferecer, constantemente, em diversas situagoes e de varias formas, protegao e 
assim contribuir para garantir a qualidade de vida, da populagao.

PRODUTO E QUANTIDADE:
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Secretaria MunicifSfr

60000/60001Orgao / 
Unidade: -Obras RS( )

2098/2067/2064/2141Services RS Atividade:( )
3.3.90.30Elemento da 

Despesa:Compras ( * ) RS 9.080,00

T4/0TAluguel 
(VI r. total) RS( ) Fonte:

££1Custo Mes:Periodo:

rx
Visto doSecr (ario da^azenda ibilidadeVisto da

Autorizo a Comissao Permanente de Licitagao a proceder todos os atos administrativos necessaries ao 
atendimento a da solicitagao contida neste documento. 'if
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Prefeitura Municipal de Hazard
Pea. Dr. Alexandre Bittencourt, 07 - Centro
Nazare - BA 000004

Relatorio de Cotagao: Fornecimento de EPI (Termometro Digital)

Pesquisa realizada entre 13/05/2020 18:13:43 e 18/06/2020 12:24:51

Relatdrio gerado no dia 18/06/2020 12:26:44 (IP: 201.55.194.215)

1 ,
unitArioQUANTIOADE TOTALPRECOSITEM

RS 13.762,40l) Termometro Corporal Digital Laser Infravermelho sem toque 20 Unidades 688,124

R$ 13.762,40Valor Global:

Detalhamento dos Itens
v

• 4

* R$*688,12 ^- Item 1: Termometro Corporal Digital Laser Infravermelho sem toque 

Quantidade . ObservagSoDescrigSo

TermGmetro Corporal Digital Laser Infravermelho sem toque20 Unidades

R$ 688,12Prego (Outros Entes POblicos) 1: M6dia das 3 Melhores Propostas Finals_______

Crg§o: Prefeitura Municipal de General Sampaio
Objeto: AQUISIQAO DE TESTE RAPIDO PARA COVID19 MATERIAL MEDICO

HOSPITALAR E MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADO AO 
ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA 
INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAODE DO MUNICIPIO DE GENERAL 
SAMPAIO.

DescrigSo: TERM&METRO INFRAVERMELHO PROFISSIONAL DA TESTA DA 
MULTI FUNQAO PROFISSIONAL. RECURSOS: TAMANHO: 15X9- 
TERM6METRO INFRAVERMELHO PROFISSIONAL DA TESTA DA MULTI 
FUNQAO PROFISSIONAL. RECURSOS: TAMANHO: 15 X 9,5 X 4.4 CM. O VALOR 
DO ALARME PODE SER DEFINIDO, A CAMPAINHA PODE SER ABERTA OU 
FECHADA MANUALMENTE, DESLIGAMENTO AUTOMATICO: 5 SEGUNDOS SEM 
OPERAQAO, FACIL DE USAR: OPERE COM UM BOTAO, MUITO FACIL DE USAR, 
CELSIUS E FAHRENHEIT PARA SEREM ALTERAVEIS E SELECIONAVEIS, 
0TIMAS MEM6RIAS: PODE ARMAZENAR 50 MEMORIAS PARA ANAUSE DE 
DADOS, A RESOLUQAO DA TELA £ DE 0.1 CENTfGRADO (0 71 FAHRENHEIT). 
SEM CONTATO: SEGURO E LIMPO, DISTANCIA DE MEDIQAO DE 5 A 15 
CENTfMETROS, RAPIDO E PRECISO: 0.5 SEGUNDOS E A PRECISAO DA 
MEDIQAO £ DE ± 2 CENTlGRADOS. LUZ DE FUNDO DE TRES CORES (COR DE 
ALARME): QUANDO A TEMPERATURA CORPORAL £ NORMAL, A LUZ £ VERDE- 
AMARELA. LUZ DE FUNDO PARA FEBRE LEVS E FEBRE ALTA VERMELHA 
CLARA. FUNQAO MULTIPLA: NAO SO PODE MEDIR A TEMPERATURA DO 
CORPO, MAS TAMB£M PODE MEDIR A TEMPERATURA DA SUPERFlCIE, 0 
AMBIENTE, A AGUA DO BANHO, OS ALIMENTOS. 0 LEITE INFANTIL E ASSIM 
POR DIANTE. TIPO DE BATERIA: 2AA.

Data: 21/05/2020 09:30 *• 
Modalidade: Pregao 

SRP: NAO

IdentificagSo: 24255 
Lote/ltem: 3/2

Ata: LinkAta

Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
fr *

Quantidade: 10 
Unidade: Unidade

l

UF:
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razAo social do fornecedorCNPJ VALOR DA PROPOSTA FINAL

R$ 278,0001.722.296/0001 -17 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS L

000005Marca: G-TECH
Fabricante: Fabricame nio informado 
DeacrifSo: Oescri^So n3o informada

Estado: Cidade: Endere?o:
CE * Fortaleza AVENIDA PRESIOENTE COSTA E SILVA. 2382

l

Nome de Contato: 
Jose O' Almeida

Email:Telefone:
(85) 3256-8005 financeiro@panoramamed.com.br

i

R$ 550,0005.964.983/0001 -08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 
*VENCEDOR*

Marca: G-TECH
Fabricante: Fabricante nao informado 

-DescrlgSo: Descricao naoinformada

Estado: Telefone:
(05) 3022-2020

Cidade:
Fortaleza

Enderego:
R CAPITAO GUTEMBERG, 1005CE

05.455.385/0001 -03 FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R$ 1.236,36

Marca: TEMP
Fabricante: Fabricante n3o informado 
Descri<;9o: Descri<;§o n&o informada

Cidade: 
Eusebio

Estado: Endereco:
R BISMARKSA. 265

Telefone:
(85) 3044-0720CE

16.902.612/0001-00 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGIC RS 1.783.34

_Marca: INCOTHERM 
Fabricante: Fabricante nao informado 
DescricSo: Descrlcao nSo informada

.Estado: Cidade: Enderego:
Fortaleza R E (LOT DOS EXPEOICIONARIOSII). 58

Telefone:
(85) 3099-4959

Email:
distrimedica@distrimedica.com.br• CE

2/2
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PrefciUira Municipal de Na/are
liMado da (ialiia

I’rafu Alcxandic Hmencoun. 07 Cemro 
CNI'J N* 15 707.188./000I-92 

iia/arc20l7e<impras'5'j:iiiail.coiTi / Tel: (75) 505<>-2J97

MARA COMPARATIVO

Consulia rculi/ada no site: 
WWW.BANCO l)K 
PRKCO.COM.BK

MArr<».s ouvkira comercio
DE MKDICA.'IKNTOS I.TDA

REPAIR SIIHC7ICAI. MaT. ODONT. 
MED. HOSP.

UINA PARK IMPOKTACAO

Valor UNIT Valor UNIT 
<RS)

UNI) QUANT Valor Total (RS) Valor UNIT (RS) Valor Total (RS) Valor UNTT(RS) Valor Total (RS) Valor Total (RS) MEDIA. descricaoH EM • (RS)

Tcmiometro Corporal Digital Laser Infravcrmellio sem 
toque.

UNI) 2« RS JfJ.OOI RS 9 (I8U.OO RS RS 9.220.00 RS "OO.tlO RS RS 688.12 RS I3.762.4014.000.00 RS 11 515.60

vaeow total RS 9.080.00 RS 9.220,00 RS RS 13.762,4014.000.00 RS 11.515,60

iHvaOenistote# 
Setor 6^ §5 fas
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Prefeitura Municipal de Nazare
CNPJ- 13.797.188/0001-92

ooooo;
Praga Dr. Alexandre Biitencourt, n°. 07 - Centro 

Nazare-Bahia
e-mail: nazare201 7conwasftiumail.com Tel.: (75) 3636-2497

COTACAO OE PRECOS

EMPRESA: MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MED1CAMENTOS LTD A
EiND. COMERC1AL: RUA GUILHERiMINO NOVAIS, 09, RECREIO UF: BA
CEP: 45.020-600 FONE/FAX: (77) 3425-9450 CONTATO: CABRIELA
I NSC. ESTADUAL: 68503697 CNPJ: 07.886.202/0001-21
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS PRAZO PARA ENTREGA: 10 DIAS UTEIS

Valor Unit.DESCRJCAOITEM Qtd.UND Valor Total (R$)(RS)

TERMOMETRO CORPORAL DIGITAL LASER 
INFRAVF.RMELI-IO SEM TOQUEI LTND 20 RS 700,00 RS 14.000,00

TOTAL RS 14.000,00

Dedaramos que no prego ofertado cstao indusas lodas as despcsas ncccssarias ao fornecimenio do objeto desia 
cotagao de pregos, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas, como iransporte, alimemagao, 
iributos, cmolumcntos, coniribuigocs sodais, fiscais, parai'iscais, scguros c omras nao especillcadas e que estamos 
denies de quo nao cabe quaisquer reivindieagoes devidas a erros nessa avaliagao.
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CLOVIS SILVEIRA MATTOS 
Socio-Diretor

VITORIA DA CONQUISTA. 18 DE JUNHO DE 2020.
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Prefeitura Municipal de Nazare
CNPJ - 13.797.188/0001-92 ooooos

Pra<?a Dr. Alexandre Bitlencourt, n°. 07 - Centro 
Nazare-Bahia

e-mail: nazare2017compras@email.com Tel.: (75) 3636-2497

COTACAO DE PRECOS

EMPRESA: REPAIR SURGICAL MATARIAIS ODONTO-MED1CO-WOSPITALARES EIRELl
END. COMERCIAL: AV. DOS NAVEGANTES, 1599, AREIAO, PORTO SEGURO UF: BA
CEP: 45810-000 FONE/FAX: (77) 98872-9555 CONTATO: RONlERE
INSC. ESTADUAL: 82532569 CNPJ: 10.747.105/0001-62
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS PRAZO PARA ENTREGA: 2 DIAS

Valor Unit.DESCRICAOITEM Qtd.UND Valor Total (R$)(R$)

TERMOMETRO CORPORAL DIGITAL LASER 
INFRAVERMELHO SEM TOQUE 461,00 9.220,00UND 20

TOTAL RS

Declaramos que no prefo ol'ertado estao inclusas todas as despesas necessarias ao fornecimcnto do objcto desta 
cota^ao de precpos, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas, como transporte, aiimenta9ao, 
tributes, emolumentos, contribui^oes sociais, fiscais, parafiscais, seguros e outras n3o especificadas e que estamos 
cientes de que nao cabe quaisquer rcivindica9des devidas a erros nessa avaliayao.

RESPONSAVEL LEGAL DA EMPRESA i )

r7o.7#!4b5meeT62l
Rfl^Surgfefli Wateneit. Odoolo

]m umte)
PORTO SEGURO, 18/06/2020. 
LOCAL ASSiNATURA E CARIMBODATA
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ooooosPreteitura Municipal tie Nazare
cnp.i i.i ^jt.i.ss/oooi-1;:

I’ra^a Dr. Alcxaiula* hiucncnun. n". 07 L'eniro 
Na/arc-Rahia

c-tnail: na'/arc20l7comnras^1 'jnuiil.com Tel.: (751 V)30-2“()7

(’OTa^'ao |»R PRI-'(y”()S

l-MI'UKSA: l.l'.XA PARK
KN1). t'DMKRTlAI.: pr RKPl.f'ltlCA «7. CI-.NTKO, SANTOS

| konk/VaX: i F
n':SP

roym'O: aIJjo 
cnp.I: p).'>»4.i‘>»/imm-iy
PKAZO PAR \ KNTFo^Ta: 1)7 DIAS l.TI-IS

CKIMMII.MIKIi

INSC. KSTADIAI.:
VAMDADK DA PROPOSTA: 15 DIAS I.TKls '

I \ alnr Cnil. 
• (RS)

ITKM Did. jdkscridao alor Total (RS)UNI)

i
IT.RMl i.MI ‘I N() Cl )kh )|<AI IMCI'lA! I AMR 
INPKA VI-.KMI-.U IIJ SI-.M '!0(,)UI; RS l)RS.:>.lrfiL’ND • N)

:

RS y.DSO.fiOTOTAI.

IX'cl:tr.mii'.>. i|ik- m* pivo* nlenailti esiao indti'.'i' iihI.I' ;i' lic'pc':!'' iu,cc"an.i' .10 lorncctinonu* Jo i-hieio Jc^Ui 
Cvtc.^-fio vie jmvco?-. '-cnJv' Jv nos'a e.\cUi>^'a ropon.'.ibilidade ioda> ;i' dc'fK'vi^. anno tramporie. alinx-macau. 

1 tnlniiov einolmncnios. comribuicoe.v social.1-, fiscal.'-, pai'ai'i.scais. .-cguros c oinr:i' nao c'-pccificaJas e que C'-ianio-, 
ciciuc1- dc quc nao calv quai.squcr rcivindica^ocs de\ Idas a enos ncs>a avalia^ao.i

IRKSPONSAVI-L I.KCIAI. da empri-sa 
I__ 'yJjrfn (Aj*M I CC IZclr 

data; i.ofAi AS5WNATCRA hCARIMBO
i___
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Pantaroto JUCESP PROTOCOLS
0.008.401/20*2

INSTRUMENTO PARTICULAR: DE" AuTERAQW
RESP.6NSARILIDADE LIMITADA

LUNA PARK-IMPORTAQAO, EXPORTAQAO E CQM^RCIO ATACADISTA 
DE BRINQUEDOS TEMATICOS EIREU 

CNPJ/MF: 19.984.198/0001-13
i

Pelo presente Instnimento Particular de Alteragao de Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada - EIREU, as partes abaixo qualificadas e identificadas:

GLEN EDWIN RAYWOOD TAVES, brasileiro, solteiro, empresario, natural de Sao Gaetano do 
Sul/SP, nascido em 22/01/1992, inscrito no CPF sob n° 407.638.68841, documento de identidade 
n° 48.739.883-X SSP/SP, residente e domiciliado na Alameda Saldanha da Gama n° 175, apto 21, 
bairro Ponta da Praia em Santos/SP - CEP: 11030401.

TITULAR componente da firma que gira sob o nome empresarial de LUNA PARK-IMPORTAQAO, 
EXPORTACAO E COMfcRCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS TEMATICOS EIRELI, com SEDE e 
FORO na cidade e comarca de SANTOS/SP, a Praga da Republica, 87, Sala 61, Centro, inscrita no 
CNPJ (MF) 19.984.198/0001-13 tudo em conformidade com o contrato social devidamente arquivado 
na JUCESP sob o NIRE: 35602850354 em sessao de 09/05/2018, resolve alterar e consolidar o 
contrato social da empresa, tendo entre si, combinado o seguinte:

ALTERAgOES

CLAUSULA PRIMEIRA - ATIVIDADES
O titular resolve alterar o objeto social da empresa, acrescentando as atividades de “Comercio 
atacadista de cosmeticos e produtos de perfumaria. ” e "Servigos de consultoria as empresas 
em comercio exterior.”

CLAUSULA SEGUNDA - CONSOLIDAR
Para tanto, passa a transcrever, na Integra, o novo contrato social da referida EIRELI, com o teor a 
seguir:

t
!

CONSOLIDAgAO DE CONTRATO SOCIAL
LUNA PARK-IMPORTAgAG, EXPORTAgAO E COMERCIO ATACADISTA 

DE BRINQUEDOS TEMATICOS EIRELI 
CNPJ/MF: 19.984.198/0001-13

Pelo presente “Instrumento Particular de Consolidagao de Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada - EIREU", o abaixo assinado:

a
P M N ■ 

Confere Com o On<j»f
Data 1ft /Q£ /2£

------Ass.

j
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GLEN EDWIN RAYWOOD TAVES, brasileiro, solteiro, empres^rio, natural de Sao Gaetano do 
Su!/SP, nascido em 22/01/1992, inscrito.no .CPF sob n° 407.638.688-41, documento de identidade 
n° 48.739.883-X SSP/SP, residente e domicitj^do na Alameda Saidanha da Gama n° 175, apto 21, 
bairro Ponta da Praia em Santos/SP - CEP: 11030-401.

DA DENOMINA?AO, SEDE, OBJETO E CAPITAL
CLAUSULA PRIMEIRA - A EIRELI tern a denominagao de LUNA PARK-lMPORTA?AO, 
EXPORTAQAO E CONlfcRCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS TEMATICOS EIRELI. .
CLAUSULA SEGUNDA - A EIRELI tem sede a Pra$a da Republica, 87 - Sala 61 - Centro, em 
Santos/SP - CEP: 11013-010, podendo, mediante deliberagao do titular manter e encerrar filiais e 
escritorios em qualquer localidade do pais.
CLAUSULA TERCEIRA - A EIRELI tem por objeto as atividades de importagao, exportagao, e 
com£rcio atacadista de brinquedos tematicos para parques de diversoes, shopping, pegas e 
acessdrios para brinquedos, inclusive etetronicos, o comercio atacadista de chas e bebidas & base 
de chas, mel, sucos e conservas de fmtas e legumes, frutas secas, condimentos e vinagres, 
adogantes, de frutas e legumes em conservas e congelados, alimentos preparados em frituras, 
alimentos congelados para prepare em micro-ondas e complementos e suplementos alimenticios, 
comercio atacadista de cosm&icos e produtos de perfumaria e Servigos de consultoria as empresas 
em Comercio Exterior.
CLAUSULA QUARTA - A empresa teve inicio de suas atividades em 09 de Maio de 2018 e seu 
prazo de duragao e indeterminado.
CLAUSULA QUINTA - O Capital Social da EIRELI, totalmente subscrito e integralizado pelo titular 
em moeda corrente nacional, 6 de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reals).
ParSgrafo Primeiro: A responsabilidade do titular e limitada ao valor total do Capital Social 
integralizado, e, a empresa sera regida pelo regime juridico da Empresa Limitada.

DA ADMINISTRAQAO
CLAUSULA SEXTA - A administragao sera exercida por seu titular GLEN EDWIN RAYWOOD 
TAVES. j& qualificado no pre^mbulo deste instrumento, a quern caberS, dentre outras atribuigoes, a 
representagSo Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicialmente da EIRELI, bem como, de representa-la 
perante todas as repartigdes e instituigoes financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome 
empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

DO EXERClCIO SOCIAL
CLAUSULA SETIMA - O exercicio social tera inicio em 1° de Janeiro e terminal em 31 de 
dezembro, Ao fim de cada exercicio, ser& levantado o balango patrimonial correspondente ao 
mesmo periodo, bem como, preparadas as demais demonstragdes financeiras exigidas por lei.

P^gina 2 de 3
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Dp FORO
CLAUSULA OITAVA - Fica eletto o FORO'da cidade de SANTOS/SP, para resolver quaisquer 
litlgios oriundos do presente Ato Constituwo^le EIRELI.

DA DECLARAQAO DE DESIMPEDIMENTO
CLAUSULA NONA - 0 titular/administrador GLEN EDWIN RAYWOOD TAVES, declara, sob as 
penas de Lei:
Paragrafo Primeiro: N§o possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos mofdes 
de EIRELI, em qualquer parte do territorio nacional;
Paragrafo Segundo: Nao estar impedido de exercer a administra$ao desta EIRELI, bem como nao 
esta impedido por lei especial ou em virtude de condenapao criminal ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pOblicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricag§o, peitd ou subomo, concussao, peculate, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrencia, contra as 
relagdes de consumo, fe publica ou a propriedade.

0 titular assina o presente instrumento, em 03 (tres) vias de igual teor e forma, na presenqa de 02 
(duas) testemunhas iddneas e de a tudo ciente.

Santos, 06 de Janeiro de 2020.

Glen Edwin Raywood laves

Testemunhas:

^>CEC5
0 3 MW. imLuiz Bezerra Lima Neto

RG 49.568.443-0 SSP/SP &

Ederson Pantaroto Capelo 
RG 32.807.034-8 SSP/SP

{,

f
weaBESL O18.279/20-0
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ALTERAgAO DE EWPR^SA iN^DfViOliAL DE RESPONSABIUDADE UMITADA - EIREU

"LUNA PARK-IMPORTACAO. EXPORTACAQ E COM^ROQ ATACAPiSTA DE BRtNQUEDOS

TEMAliCOS BREir JUCESPPROTOCOtO 
0.320.933/20-9

CNPi/MF 19.984.198/0001- IB

NIRE 35.602.850.354

Glen Edwin Ravwood laves, brasfleiro, solteiro, empresario, portador do RG 48.739.883-X SSP/SP e 

CPE (MF| n?. 407.638.688-41, residence e domiciliado a Alameda Saldanba da Gama, 175 - apto 21 

- Santa da Praia, Santos /SP - CEP 11030-401.

*
Titular da cmpresa individual de Responsabilidade Limitada LUNA PARK-IMPORTACAO, EXPORTACAO E

0--
COM^RCIO ATACAOfSTA DE BRINQUEDOS TEMATICOS EIRELI, com sede a Pra?a da Republica, n® 87 - Sala 

61 * Centro, Santos / SP -CEP 11013-010, inserita no Cadastre Nacional de Pessoa Jun'dica do Ministerio 

da Fazenda - CNPJ / MF sob o nS 19.984.198/(X)01-13, cujo Contrato Social foi arquivado na Junta 

Comercial do Estado de Sac Paulo sob NIRE n^. 35.230.993.523, em sessile de 09 de maio de 2018, 

transformada para EIRELI sob o NIRE n® 35.602,850.354 em sess^o de 18 de julho de 2019 e ultima 

alteraqSo sob o registro ns 18.279/20-0 em 08 de Janeiro de 2020, ora decide altera-la, procedendo da 

seguinte forma:

i"

CLAUSULA PRIMEIRA 

Da Modificagdo do Objeto Social

Neste ato a empress decide modificar o objeto social, o qual passa a ser:

Atividades de importa?3o, exportagao e comercio atacadista de brinquedos tematicos para parques de 

diversbes, shopping, pe$as e acessorios para brinquedos, inclusive eletrdnicos, o comercio atacadista 

de chas e bebidas a base de chas, mei, sucos e conserves de frutas e legumes, frutas, secas.. condimentos 

e vinagres, adopantes, de frutas e legumes em conserves e congelados, alimentos preoarados em 

frituras, alimentos congelados para prepare em micro-ondas e complementos e suplementos 

aHmenticsos, comercio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumaria, comercio atacadista de 

instrumentos'e.materiais para uso medico; ctriifgico/hospitaiar e de laboratories, comercio atacadista 

de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso medico hospitalar, bem como, suas partes e pecas,

I /✓ P M N
.'•ontere Com o Original
tala \ X /Q& /£)Q
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comercio atacadista de ''apedrides de ipcc'd.utos e-rr’er^adorias em geral, sem predominancia de 

alimentos ou de insumos agropecuaHos, comercio aiacadista de roupas e acessorios para uso 

profissional e de seguranpa do trabalho, como mascaras, luvas, ayentais e semelhantes e services de 

consultoria as empresas em comercio exterior.

clAusula SEGUNDA 
Da Alteragdo do Texto do Contrato

Como decorrencia das comunicaf 5es acima, ficam autorizadas todas as demais providencias, anotagoes 

e outros atos semelhantes, junto as repartigoes publicas ou outros orgaos, federais, estaduais, 

municipais, ou quaisquer entidades onde convenientes forem, noticiando assim, as alteragdes, objeto 

deste instrumento.
M

Consolidagao do contrato para os fins e efeitos de direito, com a nova redagao da Empreso que segue 

transcrita:

1EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABtLiPADE LIMITADA

Glen Edwin Ravwood Taves, brasileiro, softeiro, empresario, portador do RG 48.739.883-X SSP/SP e 

CPF (MF) n®, 407,638.688-41, residente e domiciliado a Alameda Saldanha da Gama, n9175 - apto 21 

- Ponta da Praia, Santos / SP - CEP 11030-401.

CLAUSULA PRIMEIRA

A empress rege sob o nome empresarial LUNA PARK-IMPORTA^AO, EXPORTAQAO E COMERCIO 

ATACADISTA DE BRINQUEDOS TEMATICOS EIREU, situada a Prapa da Republica, n® 87 - Sala 61 - Centro, 

Santos/SP-CEP 11013-010.,

CLAUSULA SEGUNDA

A empresa iniciou suas atividades em 09 de maio de 2018 e seu prazo de dura?ao e indetermmado.
?

oAusulaterceira

A empresa podera a quatquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependencia, mediante altera^ao 

do seu ato constitutivo.
'4

P M N
Confere Com o Origin;?! 
Data
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■ CLkUSUIA-QUARTA

0 capital subscrito e equivalente a R$ 250:000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 

(duzentos e cinquenta mi!) quotas no valor nominal de ft$ 1,00 (um real) cada totalmente subscrito e 

integralizado, em moeda corrente do pais.

ParSgrafo Onico: A responsabilidade do titular e limitada ao capital integralizado.

clAusula quinta

Aempresa tem por objeto:

Atividades de importa^ao, exporta?ao e comerclo atacadista de brinquedos tematicos para parques de 

diversSes, shopping, pe?as e acessbrios para brinquedos, inclusive eletronicos, o comercio atacadista 

de chas e bebidas a base de ch3s, me!, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas, secas, condimentos 

e vinagres, adogantes, de frutas e legumes em conservas e congelados, alimentos preparados em 

frituras, alimentos congelados para prepare em micro-ondas e complementos e supiementos 

alimenticios, combrcio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumaria, comercio atacadista de 

instrumentos e'materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratbrios, comercio atacadista 

de maquinas, apareihos e equipamentos para uso medico hospitalar, bem como, suas partes e pegas, 

comercio atacadista de variedades de produtos e meresdorias em geral, sem predominancia de 

alimentos ou de insumos agropecuarios, comercio atacadista de roupas e acessorios para uso 

profissionai e de seguranga do trabalho, como mascaras, iuvas, aventais e semelhantes e servigos de 

consultoria as empresas em comercio exterior.

clAsulasexta

A administragSo da empresa sera exercida pelo titular Glen Edwin Raywood laves ja acima quafificado, 

com os poderes e atribuigoes de representag§o ativa e passive na empresa, judicial e extrajudicialmente, 

inclusive perante instituigoes banedrias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, bem 

como assinar todo e qualquer documento, sempre de interesse da empresa, autorizando o uso do nome 

empresarial, vedado, no entanto, em' atividades estranhas ao objeto empresarial. podendo ainda 

nomear procurador ou administrador com poderes devidamente especificados em instrument© 

proprio.

• i

P IVi
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CL^USUlA S£tima

Ao termino de cada exerctcio financeiro, em 31 de dezembro, o titular procedera a elabora^ao do 

inventario, do balance patrimonial e do balance de resultado economico, cabendo ao mesmo os lucros 

ou perdas apurados.
)

ParSgrafo Primeiro: A empresa poder3 levantar balances intermediaries a qualquer tempo.

Par^grafo Segundo: Os lucros apurados pela empresa terao a destinacSo que (he for atribuida pelo

titular.

CLAUSULA OITAVA

Fica eleito o foro desta comarca para qualquer agSo fundada neste Ato Constitutive, re*comunicando- 

se a qualquer outro por muito especial que seja.

CLAUSULA NONA

0 titular declare, sob as penas da lei, que n§o participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade, 

haja vista, que nao esta impedido de exercer a administracao da empresa, por lei especial, ou em virtude 

de condenagao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos deia, a pena que vede, ainda 

temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou 

suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro national, 

contra normas de defesa da concorrencia, contra as relagoes de consume, fe publica, ou a propriedade, 

conforme artigo 1.011 paragrafo primeiro da tei 10.406/2002, e assim, estando de pleno acordo com o 

conteudo deste instrumento, assina o presente em 03 (tres) vias de igual teor e posteriormente para 

validade sera registrado e arquivado na JUCESP.

que

P M N .
Coni o Ong^'Santos, 21 de maio de 2020. Cohere

Oatai jUCESp
Ass.

I_ V W.&c
t&SMA 0£ 0£S£NVOl.VtMENTO

Uitlfiou CCStHlM 
QEWl.. O

Glen Edwin Raywood laves 31158.335/20-0
-11
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ootiouREPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURlDICA

NUMERO DE INSCRIQAO
19.984.198/0001-13
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
31/03/2014COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL. fc ........-•--My.w. ■ ^ " - , -------- ,
LUNA PARK?IMPORTACAO; EXPORTACAO E COMERCIO ATACAOISTA DE BRINQUEDOS TEMATICOS EIRELI—

TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LUNA PARK

PORTE
EPP

cOdigo e descriqAo da atividade econOmica principal
46.49-4-99 - Com6rcio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico nao especificados 
anteriormente

C6DIGO E DESCRigAO DAS atividades econOmicas secundArias
46.37-1-99 • ComOrcio atacadista especlalizado em outros produtos alimenticlos nio especificados anteriormente 
46.42-7-02 - ComOrcio atacadista de roupas e acessbrios para uso profissional e de seguranga do trabalho (Dispensada 
*)
46.45-1-01 - Combrcio atacadista de instrumentos e materials para uso mbdico, cirurglco, hospitalar e de laboratories 

g 46.46-0-01 - Comercio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumarla
^^6.64-8-00 • Combrclo atacadista de mdquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-mbdico-hospitalar; partes e 

pe^as
46.93-1-00 - Combrcio atacadista de mercadorias em geral, sem predominincia de alimentos ou de insumos 
agropecudrios
70.20-4-00 • Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria tecnica especlfica (Dispensada *)

CODIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURlDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Llmitada (de Natureza Empresbri

LOGRADOURO
PC REPUBLICA

NUMERO COMPLEMENTO
SALA 6187

CEP MUNIClPIO
SANTOS

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
11.013-010 SP

ENDEREQO ELETRONICO
NICKYTAVES@GMAIL.COM

TELEFONE
(13) 9747-2007

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)*****

SITUAQAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITU A? AO CADASTRAL
31/03/2014

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUACAO ESPECIAL********

(*) A dispensa de alvarPs e licenses £ direito do empreendedor que atende aos requisites constantes na ResolugSo CGSIM n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislagHo prdpria encaminhada ao CGSIM pelos antes federativos, n§o tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto ds atividades dispensadas.

Aprovado pela Instru^ao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 02/06/2020 £s 09:44:55 (data e hora de Brasilia). Regina: 1/1

mailto:NICKYTAVES@GMAIL.COM


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de Sao Paulo 00QQ1E

D6bitos Tribut^rios Nao (nscntos na Divida Ativa do Estado de Sac Paulo

CNPJ I IE: 19.984.198/0001-13/s

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de Sao 
Paulo de apurar debitos de responsabilidade da pessoa jundica acima 
identificada, e certificado que nao constam debitos dedarados ou apurados 
pendentes de inscrigao na Dfvida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

6 (seis) meses, contados da data de sua expedigao.Validade
/

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documenlo.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade no sitio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br
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1 Voltar Imprimir

CAiXA
CAIXA EGONdMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscri^ao: 19.984.198/0001-13
Razao Social:LUNA park i e c a de b tematicos ltda
Endereco: .ruacel hergulano.cobra/ centro/ varginha/ mg / 37550-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere 0 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 0 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes com 0 FGTS.

Validade:19/03/2020ianj6/A7/2020..X-Z2^' 

Certificagao Numero: 2020031904574148571670

Informagao obtida em 07/05/2020 11:00:06
#

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

http://www.caixa.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANQAS
Departamento de Administragao Tributariao s

Q00022

Certidao Negativa - ITBI
.*.**«* vv...

Certificamos que o CNPJ n° 19.984.198/0001-13 , encontra-se QUITE cbm o ITBI at6 a presente
********data

Esta certidao e valida por 6 (seis) meses a contar da data de expedipao, ressalvado o direito da 

Fazenda Municipal de exiglr, nos termos da lei, os tributes que porventura venham a ser apurados.

Certidao emitida no dia: 21/05/2020

Numero da certidao: 1420/2020

Valida ate: 21/11/2020.,v-\
Codigo de Controls da certidao: O63Q.S51G.G10L.J23U 

Termino das ihformapoes referentes a esta certidao.

Observances: A autenticidade desta certidao podera ser confirmada no site
http://www.santos.sp.gov.br.

«

http://www.santos.sp.gov.br
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JUSTICA DC TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUNA- PARK- IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADI STA^DE
r *

BRINQUEDOS TEMATICOS EIRELT (MATRIZ-E' FILIAIS)..
CNPJ: 19.984.198/0001-13 
Certidao n°: 10437013/2020 
Expedigao: 07/05/2020, as 10:55:53 
Validade: 02/llr/20'20^-- i80^(cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao.

-- • w-.-.•#«* %

Certifica-se que LUNA PARK-IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA 
DE BRINQUEDOS TEMATICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ 
sob o n° 19.984.198/0001-13, NAO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado 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 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencies 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 naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes ■ 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou ComissAo de Conciliagao Previa.

Duvidat 0: sugeotosc-: cr.dr.etst.. j . bx

http://www.tst.jus.br
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nmwtwxnsC*=MMP PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DE SAO PAULO
CERTIDAO ESTADUAL DE DISTRIBUTES ClVEIS

000024

CERTIDAO N°: 1606368 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidao poderd ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justi$a.

A Diretoria de Service T6cnico de lnforma?5es Cfveis do(a) Comarca de Sao Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuigoes legais,

i

CERTIFICA E DA que, pesquisando os registros de distribuigoes de PEDIDOS DE 
FALEnCIA, CONCORDATAS, RECUPERAgOES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
16/06/2020, verificou NADA COMSTAR como reu/requerido/interessado em nome de: ****************

LUNA PARK-IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS 
TEMATICOS EIRELI, CNPJ: 19.984.198/0001-13, conforme indicagao .constants do pedido de '
certidao ******************,j|*^g^*^*^^*^y^^^*^*^»**'^»**^****i^y*»^^]>»i^***^*****^*******»*»»*****»»*******i>

__________ __________ f L____________________

'a
cadastrados no sistema informatizado referentes a todasias Comarcas/Fords Regionais e'Distritais 
do Estado^de Sao ^ ^ 1^ _

' ihformatizagSotd'Ccada Comarca/Eoro pode ser^verifipada no Comunicadc

SRl4^2/2CMj9s~-^j

Estacertidao considera os feitos distribufdos na 1 "InstSicia, mesmo que estejam em

i ☆ •-J ------------

>±

i:

i>!. t-
"I f* *

‘N§o*existe conexao'com qualquer outra base de d'aclos de'instituigao^ublica ou’com £ 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A . 
conferencia dos dados ^pessoais fornecldos pelo^pesquisado 6 de responsabilidade exclusiva do 
destinaterio da certid^.tlf J tlQ'

A certidao em nome de pessoa jurfdica considera os processes referentes £ matriz e 
£s filiais e poder£ apontar feitos de homonimos nao quatificados com tipos empresariais diferentes 
do nome indicado na certidao (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidao sb tern validade mediante assinatura digital.

Esta certidao * sem custas.

S£o Paulo, 16 de junho de 2020.

mm0278149
PEDIDO N°:
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C O N S U LTO R (A

ATESTADO PE CAPACI DADET^CNI CA

/

Atestamos para os devidos fins que a empresa LUNA PARK - IMPORTA0O, 
EXPORTAC&O E COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS TEMATICOS EJREU, jnscrita 
no GNPJ.sob o n219.984.198/0001-13, situada na Pc da Republica, 
n. 87, sala 61, Centro - Santos/SP - Cep: 11.013-010, atraves de processo licrtatoria, 
na modalidade de Oisnensa Emereencial, forneceu 6s produtos de EPI's abaixo 
especificados, em plenas condigoes de uso, no prazo de entfega estabelecido:

❖ PROTETOR FACIAL FACE SHIELD 800 (Unidades)
* MASCARA N95 PFF2 S 5000 (Unidades)
*> Termdmetros Infravermelho 100 (Unidades)

\-

Atestamos que tal fomecimento foi executado satisfatoriamente, nao existindo em 
nossos registros, ate a presente data, fatos que desabonem sua conduta e 
responsabilidade com as obriga^oes assumidas.

. i

Atenciosamente,

Salvador, 16 de Junho de 2020.

2

h

;
'^Fnatiana Souza Marchesinihi

Socia- Diretora
. VJ

ft-V
•;r

1
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TMS CONSULTORJA
71 99194*8262 1 71 98228-1273 ) tsmconsultiriarne@gmail.comV

Ax, T-k .4 i poo nrt<• AT
Kj

mailto:tsmconsultiriarne@gmail.com


i- 000026Prefeitura Municipal de Nazare 
Secretaria Municipal de Saude de Nazare
Estado da Bahia
CNPJ N° 11.354.455/0001-21
Rua Dr. Milton Costa, s/n° - Bairro Muritiba
Nazare - Bahia

Termo de Decisao

Encaminha ao setor de Licitagoes, para realizagao de dispensa de procedimento licitatorio para a 
aquisigao de Termometro Digital por meio de dispensa de licitagao, objetivando, de forma emergencial, a 
comp'ra de (tens sao necessaries para as equipes de saude do municipio e para a populagao, em meio as 
agoes de combate ao coronavirus (COVID-19).

E de saber notorio a grave crise do sistema sanitario e de saude publics vivenciada nos ultimos meses 
por diversos palses, decorrente da disseminagao e proliferagao de urn 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 tem agindo no sentido de combater a disseminagao exponencial do virus e achatar a 
curva de contaminagao. Uma dela e a aferigao de temperatura dos nossos municipes e de visitantes 
quando da passagem pelas Barreiras Sanitarias insaladas.
Aferramenta e eficaz na disseminagao de epidemias como a COVID-19, na medida em que^ 
termografia por infravermelho pode ajudar a detectar temperaturas corporals elevadas, o que pode' 
indicar a presenga de febre e ataves dessa constatagao podemos dar inicio os protocolos de Saude 
adequados aos casos.

A testagem de temperatura ocorrera nas 11 unidades de Saude, nas 4 Barreiras Sanitarias e em locais 
estrategicos como nas filas das agencias bancarias que sediam o pagamento do auxilio emergencial. 
Consignamos que a contratagao de empresas fornecedoras legalizadas e que tenham produtos com 
ENTREGA GARANTIDA t IMEPIATA e a via mais adequada e efetiva para eliminar o risco de 
proliferagao da pandemia no municipio, pois presente o perigo da demora, O QUE SUGERE QUE A 
LICITAQAO DEVE SER DISPENSADA 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 materials ligados ao combate da COVID.

Impende ressaltar que o numero de casos no mes de junho teve acentuado crescimento em nosso 
municipio o que indica que os proximos dois meses serao de redobramento e intensificagao de 
agoes o que ensejara de maior demanda de aquisigao dos itens.

Face ao exposto, com as razdes e justificativas apresentadas, entendemos que esta Prefeitura deve 
adquirir, in continent, para todo nosso sistema de saude municipal, os produtos com caracteristicas 
proprias de forma a suprir as necessidades atuais, aumentando a eficiencia na protegao e diminuindo a 
contaminagao.

Esta Secretaria de Saude, que ora reivindica a aquisigao destes produtos, acredita que urn dos trabalhos 
fundamentals da pasta e oferecer, constantemente, em diversas situagoes e de varias formas, protegao e 
assim contribuir para garantir a qualidade de vida, da populagao.

For fim, elenco os itens cuja compra deseja realizar: 
20 UND Termometro Digital.

O valor da compra 6 Totalizando R$ 9.080,00 (nove mil e oitenta reaisk conforms cotagoes em anexo. 
Solicitagao de Despesa n° 96/2020, cotagoes, documentos da empres^Jsc

Secretaria Municipal

colhida e certidoes negativas.

Nazare - Bahia, 18 de junho de 2020
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Conflrma^ao de AuteiitkMade das Certidoes
Resultado da Confirma^ao de Autentlcidade da Certidao

CNPJ ; 19.984.198/0001-13 
Data da Kmissao : 11/03/2020 
Nora da Emissao : 11:14:05
Cddigo de Controie da Certidao : 6BA2.5EB2.0F88.465D 
Tspo da Certidao : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidao Posstsva com Efeitos de Negativa emitida em 11/03/2020, com vaiidade ate 06/12/2020,
A considerando prorroga^ao de sua vaiidade pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 555/2020, publicada no Didrio 
w Oficiai da Uniao em 24/03/2020, Edipao 57, Se?ao 1, Pagina 33.
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Historico do Impregodor

O Historico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos uitimos 24 meses, conforme Manual de 
Orientapoes Regularidade do Empregador.

Inscripao: 19.984.198/0001-13
Razao sociaJ: LUNA PARK IMPORT EXPOT COM ATAC BR!MQ TE

!Data de 
Emissao/Lei'oira

19/03/2.020

2f0?./2O2O
10/0.2/2020
22/01/2020

Data de Va!ldade Numero do CRF

19/03/2020 a 16/07/2020 2020031904574148571670
,29/02/2020 a 27/06/2020 2020022903033502035907
10/02/2020 a 10/03/2020 2020021005083142465192
22/01/2020 a 20/02/2020 2020012202465429759344

03/01/2020

14/12/2019
24/11/2019

04/11/2019

18/10/2019

23/09/2019

04/09/2013

16/08/2019

103/01/2020 a 01/02/2020

! 14/12/2019 a 12/01/2020
2020010303273646030905
2019121404275420370311

‘ -; 24/11/2019 a 23/12/2019 2019112402202934580643
04/11/2019 a 03/12/2019 2019110403032174646194
16/10/2019 a 14/11/2019 2019101605402293640850:

:23/09/2019 a 22/10/2019 12019092307242794105050
-t -
104/09/2019 a 03/10/2019 2019090404560657354006
[16/08/2019 a 14/09/2019 2019081602331882984136
j

28/07/2019

Or072G19

20/06/2019

28/07/2.019 a 26/08/2019 2019072801212222348933— J
09/07/2019 a 07/08/2019 201907090228472574005.2

20/06/2019 a 19/07/2019 2019062002274681373606

01/06/2019 01/06/2019 a 30/06/2019 2019060102532653970290

13/05/2019 13/05/2019 a 11/06/2019 2019051301443781024283
24/04/2019 24/04/2019 a 23/05/2019 2019042402120499846702

[05/04/2019 a 04/05/201905/04/2019 2019040504293065862229

17/03/2013 j 17/03/2019 a 15/04/2019 2019031701250953210366
! 201902260321076604610726/02/2019 26/02/2019 a 27/03/2019

201902070242116476718407/02/2019 *07/02/2019 a 08/03/2019
201901190220108045168319/01/2019 19/01/2019 a 17/02/2019
201812310206458429951031/12/2018 131/12/2018 a 29/01/2019
201812120331519939029012/12/2018 [12/12/2018 a 10/01/2019 

[22/11/2018 a 21/12/2018 201811220411539754213822/11/2018



Data de Validade Ndmera do CRFEmSssao/Lfijtura
30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018 a 28/11/2018 20181031182623410007 72

30/10/2018 a 28/11/2018 

11/10/2018 a 09/11/2018

2018103010145613106386 00002$11/10/2018

22/08/2018

03/09/2018

2018101123130111880174

22/09/2018 a 21/10/2018 

03/09/2018 a 02/10/2018
2018092218031499272936
2018090316025395390331

14/08/2018
28/07/2018
07/07/2018

14/08/2018 a 12/09/2018 

28/07/2018 a 24/08/2018

2018081418124458120844
2018072619232706874144

! 07/07/2018 a 05/08/2018 2018070718080321478876

Resultado da consults em 23/06/2020 11:32:38

Wmmmilfc—i™



https://egovl.santos.sp.gov.br/tribusweb/Certidao/CertldaoAmentic...Tribusweb

Cosifsrms^ao de Autenticsdade de Certsdoes 00003C
Confirmamos a emissao da Certidao Wegativa de ITBI, com os seguintes dados: 
CNPJ: ............................ ’ .................. ''

}

19.98^.158/0001-13 
Nuimero da Certtdao: 
1420/2020
Codigo de Controls: 
O63Q.S51G.G10LJ23U 
Tribwto Ahrangido;

j

i
-------!

;T3i
Data de Emissao: 
21/05/2020 
Data de Vatidade: 
21/11/2020

i
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PODER JUDICI ARiO
TRIBUNAL DE JUSTIQA 00 ESTADO DE SAO PAULO 

CERTIDAO ESTADUAL DE DISTRIBUiQOES CiVEIS

\
9

000031i:« •yiittM'tU' U“.<

CERTfOAO N°: 1606398 FOLHA: 1/1

A auter'iicidade desia cealdSo pcderS ser ccnfirmada pala internet no site do Tribunal de Justiga.

A Diretoria de Service Tecnico de Informapoes Civeis do(a) Comarca de Sao Pauio - 
Capita!, no uso de suas atribuipSes legals,

CERTIRCA E DA ft que, pesquisando os registros de distributees de PEDIDOS DE 
FALENCfA, CONCORDATAS, RECUPERA^OES JUDICIAiS E EXTRAJUDICIAIS, antericres a 
15/08/2020, verificou NADA COMSTAR como reu/requerido/interessado em nome de:

LUMA PARK-iMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS 
TEWATICOS EiRELI. CNPJ: 19.984.198/0001-13, conforms indicapao constanie do pedido de 
ceriid§o. ******** ***«•**«**««* W*#«*>R*fiiipfcCirw'TOiii
< •, , Esta^certidoio nao aponta ordmanarnente os processes em que a pess.oa.cujo norne fo:
pesqu:s^p^ffgt^§mc|iautor (a). Sac^apon^os^os feitos com situapao|;em;tramitapao' 
cadastrados no sistema informatizado referentesTa/todasias Comarcas/Foros Regionais e Distritais 
do Estado de S8o Pauio. ■ {|> P ;V- ^ f

t >i?-^ ill / t'-. «•‘i'/^patajde fnfor^atizapaoxd.elcadare.omarca^oro po:de;sex:verif:c3da:.:np'';C,omu.n:cado;
sPlf.a^oi^| ' || jg

Esta dertidao^cSfTSdera os feitos diitribuldos na 1a ffistancia, me'lmo que esteiam em

Receita Federal que verifique a identidade do.'lNOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A 
conferencia dos dados pessoais fornecidos peld pesquisado 6 de respensabiiidade exciuslva do 
riestiratariodacertidai IJi;. fi?life*

***<■* *»******»* **•
**;w

. •: L*cu com a

A certidao em nome de pessoa juridica considera os processes referentes a matriz e 
as filiais e poder^ apontar feitos de hemdnimos n§o cuailficados com tipos empresariais dsferentes 
do nome indicado na certidao (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LIDA).

Esta certidao $6 tern validade mediante assinatura digital.

Esta certidao 6 sem custas.

Sao Paulo, 16 de junho de 2020.

y^rv\
0278149

PEDIDO H°: i
{ V )V>^7
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■J : }^STADO DA BAHIA 

MUNICIPIO DENAZARE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO E SERVINGS PUBUCOS

■Ji:

ir! CNPJ: 2922508
It
in. COMPROVANTE DE ABERTURA DO PROCESSO
&!
iii 000031&■in N9 processor 956/2020 Data de Abertura: 19/06/2020

ill- Nome do Requerente: SECRETARIA DE SAUDE 
Enderego:
Bairro:

Cpf: 16617239857 
Municipio:

iiii;
li

UF:!■;

iv

I TERMOMETRO DIGITALAssunto:

Sumula: CONTRATAQAO DE EMPRESAS FORNECEDORAS DE TERWlOMETRO DIGITAL PARA AFERigAO DE 
TEMPERATURA COMO ESTRATEGIA DE PREVENQAO DO CORONAVIRUS*

[ ,

Hlstorico dos Tramites

Data Status Cod. Ug. Departamento Origem Cod. Ug. Departamento Destino
.19/06/202 ENVIADO. 02030 • SETOR DE PROTOCOLO 02040 SETOR DE LICITACAO

O Coordenador

P.-cj.: 1 ; 1l2922508:99999:GovNet versao:20061702] Sistema de lnforma?ao do MUNICIPIO DE NA2ARE
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Prefeitura Municipal de Nazare
Estado da Bahia 
CNPJ N° 13.797.188/0001-92 
Pra?a Alexandre Bittencourtv 07 - .Centro 
Nazar6 - Bahia

00003-*
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PARECER JURfOlCO .i li

f
r

EMENTA: DISPENSA DE UCITACAO. 
AMPARO DO ART. 4 DA LEI N9 13979 
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. 
POSSIBIUDADE JURfDICA DE5DE QUE 
CUMPRIDOS OS REQUISITOS 
EXIGIDOS POR LEI.

r

i

1 - RESUMO DOS FATOS

Trata-se de consulta formulada pela Secretaria Municipal de SaOde sobre a legalidade de 
dispensa de procedimento licitatdrio.

Relata a gestora o interesse na aquisigao de insumos por meio de dispensa de licitagao, 
objetivando, a compra, de forma imediata de itens necessaries para as equipes de saude do 
muniefpio e para a populagao, em melo as agoes de combate ao coronavlrus (COVID-19).

O processo em tela objetiva a compra de termdmetros digitals, com infravermelho, sem 
toque. )

Aduz que "o termogrofia por infravermelho por infravermelho pode ajudar a detector 
temperaturas corporals etevados, o que pode indicar a presenga de febre e atravis dessa 
constatagdo podemos dar in (do aos protocolos de saude adequados oo caso".

Alega entender que a “Prefeitura deve adquirir, in continente, para todo nosso sistema de 
saude municipal, os produtos com caracteristicas prdprias de forma a suorir as necessidades 
atuais tambim distribuindo para a oopulagao, aumentanda a eficiencia na orotecSo e 
diminuindo a eontaminacao".

i

\

informa, ainda, que a "Secretaria de Saude, que ora reivindica o aquisigao destes produtos, 
acredita que urn dos trabalhos fundamentals da pasta 4 oferecer, constantemente, em diversas 
situagdes e de vdrias formas, protegdo e assim contribuir para garantir a qualidade de vida, da 
populagdo".

Sugere que “a licitacao deve ser disaensada para imorimir mais celeridade na contratacSo. 
seja porque tais itens estao em acentuada situagao de volatilidade e que a licitacao oode 
enseior a contratacao de fornecedores de outras caoitais o aue deve comoiicar o processo e a
raoidez da entreaa. ainda que se estebeiega prazo, tendo em vista ser publico e notdrio 6 
descumprimento de prazos de empresas que atuam com insumos e ou materials ligados ao 
combate da COZID".

Por fim, aponta que "o numero de cases no mes de junho teve acentuado crescimento em 
nosso munidpio, o que indica que os prdximos dois meses serao de redobramento e 
intensificagdo de agoes..."

4 ,

\
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O valor da compra £ de R$ 9.080,00 (nove mil oitenta reals).

Compoe o processo a Solicitafao de Despesa - SO * 96/2020, contendo cota^oes de pregos, 
atos constitutivos e demais documentos da empresa escolhida.

E o relatdrio. ^

2 - DA POSSIBIUDADE DE DISPENSA DE LICITACAO

A Secretiria de saude sugere que a licitagao deve ser dispensada para imprimir mais 
celeridade na contrata^ao.

O art. 37, XXI, da Constitui^So Federal deteitnina a exigibilidade do procedimento liritatdrio 
para obras, services, compras e alfenagdes pelo Poder Publico, contudo a lei maior 
excepcionou a referida regra ao dispor "ressalvados os casos especificados na legislacgo".

Nesse sentido, em meio a dinSmica de combate a pandemia, o Governo Federal sancionou a 
lei ns 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, posteriormente alterada pelo Medida Provisdria 926, 
de 20 de mar^o de 2020, prorrogada em .07.de maio de 2020, por meio do Ato ns 31, do 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional, que permite a reallza^So de dlspensa de lidta^ao, 
para aqulsi(9o de bens e Insumos destinados ao combate do Covid*19, senao vejamos:

Art. As £ dispenstivel a llcltagao para aqulslfdo de bens, servlfos, 
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento 
da emera&ncia de saude oublica de imoortdncla Intemaclbnal
decorrente do coronavfrvs de oue trtrta esta Lei. {Reda^So dada 
pela Medida Provisdria ns 926, de 2020). j

§ is A dispense de licitagao a que se refere o caput deste artigo 4
a \

tempordrio e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergincia 
de saude piiblica de importdnda internacional decorrente do 
coronavirus.

Obviamente, ainda que em se tratando da compra de insumos de combate ao Covid-19, o ideal 
d seguir a regra e licitar, ampliando ao mdximo'a concorrfcncia.

t

Entretanto, entendendo a gestao nSo ser possivel nem vidvel aguardar as formalidades e 
tramites necessaries, e estando presentes os requisites legais, bem como demonstrada a 
urgSncia na adoego de medidas. pode a administrafSo caminhar no sentido da exce?ao trazida
pela Lei ns 13.979 de 2020, que autoriza a contrata^ao direta. j

i I
Nesse sentido, afirmou a Secret aria de Saude que "sugere que a lleitapao deve ser dispensada 
para imprimir mais ceierldade na contratagdo, seja porque tals itens estao em acentuada 
situagdo de volotilidade e que a licitapdo pode :ensejar a contratagao de fornecedores de outras 
capitais o que deve complicar o processo e d 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 materiais ligados ao combate da COVID", e que a ‘'Prefeitura deve 
adquirir, in continente, para todo nosso sistemd de saude municipal, os produtos com I

• i

t

4

i

}

n



1

00003tPrefeitura Municipal de Nazare
Estado da Bahia ““
CNPJN0 13.797.188/0001-92 
Praga Alexandre Bittencourt, 07 - Centro 
Nazar6 - Bahia

5’
' i

caracterfsticas prdprias de forma a suorir as necessidades atuais tambem distribuindo para a 
populagdo, aumentando a eftcienda no orotecao e diminuindo a contaminacao".

Perceba, portanto, que a regra £ a da realiza^ao de licita^ao, procedimento este recomendado 
poresta assessoria, entretanto, a prdpria legislate, no caso concrete a Lei ns 13.979 de O& de 
fevereiro de 2020, diante do centric de pandemia, trouxe urn permissive para a compra direta, 
desde que presentes alguns requisites que agora passamos a discutir.

4

*
‘ I

3 - DOS REQUIS1TOS DA LE) 13.979/2020

3.1 - Da necesstdade dos produtos serem destinados ao com bate do covld-19

Conforme J4 mencionado, a Lei 13.979/2020, permite a realiza^ao de dispense de licita^ao, 
para aquisigao de bens e insumos, desde que destinados ao combate do Covid-19. . |

Como g de amplo conhecimento de toda a populate, o pais enfrenta um grave surtq de 
coronavirus (COVID-19), sendo necessgrio a ado^ao de uma s£rie de medidas para seu 
combate.

I
Nesse sentido, encontramos a dedara^ao de Emerggncia em Saude Publica de Importdncia 
Internacional (ESPU) pela OMS em 30 de Janeiro de 2020, em decorr§ncia da Infec^ao Humana 
pelo novo corona virus (COVID-19); a Portaria ns 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 
Declara Emerg&ncia em Saude Publica de Importtincia Nacional (ESPIN); as disposigoes do 
Decreto Legislative ns 06, de 2020, que reconheceu a ocorrgncia de estado de calamidade 
publica; o Decreto Estadual ns 19.549, de 18 de mar^o de 2020, que declarou situagao de 
emergencia em todo o territdrio baiano em virtude do desastre classificado e codificado como 
Doenga Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0; e o teor da Portaria 454, de 20 de margo de 
2020 do Ministgrio da Saude que declara,- em todo o territdrio nacional, o estado de 
transmissSo comunitgria do coronavirus (covid-19). ' |

A Secretaria de Saude informa a pretensao de adquirir termfimetros digitais, com 
infravermelho, sem toque.

No nosso sentir, n9o restam duvidas de que a aquislgio do material acima mencionado, beni 
como as medidas que pretende a administragSo adotar, enquadram-se no permissive legal 
de que trata a lei em questSo, sendo material necessgrio para atendimento da populagSo, no 
combate a questao de saude publica dp.corona virus, permitindo a melhores provid£ncia^ao 
seu combate. • '

o

*

fr i

O termdmetro digital por infravermelho permite a aferigao da temperatura a distancia, sem 
necessidade de contato do equipamento com o corpo do paciente, o que demonstra-se hiais 
seguro e eficiente no combate Covid-19, uma vez que os termfimetros comuns, aq se 
comunicarem entre pacientes pode facilitar a proliferagSo do virus. \

3.2 - Da situagSo de emergencia, necessidade de pronto atendimento e existincla de risco:

:
° rfS

6
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Assim, ultrapassado o primeiro ponto/ uma vez que clara a rela^ao entre os tipos de produtos 
que se pretende adquirir, bem como as agoes a serem realizadas e o combate ao COVID-19, 
outros questoes devem restar verificadas.

A Lei ns 13.979 de 2020 traz em seu artigo 4®-B, incisos I, II e III, a presun?ao de atendimento 
de situagoes de emerg6hcia, de necessidade de pronto atendimento e de risco a seguranga. 
Vejamos:

Art. 4Q-B Nas dispenses de licitagao decorrentes do disposto 
nesta Lei, presumem-se atendidas as condigoes de: (Induido 
peia Medida Provisdria ns 926, de 2020)

I - ocorrencia de situagao de emergencia; (Indufdo peia 
Medida, Provisdria n- 926, de 2020)

U - necessidade de pronto atendimento da sltuagao .de 
emergencia; (Indufdo peia Medida Provisdria n* 926, de 2020)

III - existincla de risco a seguranga de pessoas, obras, 
prestagdo de serv/pos, equipamentos e outros bens, publicos 
ou particuiares; e (Indufdo peia Medida Provisdria n8 926, de 
2020) v .

*•

• t ■

(...) *

Nesse sentido, ainda que a legislate fale da presungao, por zelo, esta assessoria entende que 
se faz necess£rio que tais aspectos estejam devidamente demonstrados dentro do processo de 
compra.

' ‘ ■>

A Gestora de Saiide, na justificativa encaminhada para abertura do processo de aquisigao 
informa "que diante desse cendrio e da rdpida velocidade com que o virus se propaga, o Estado 
brasileiro vem adotando aigumas providencias afim de combater a sua transmissdo no pafs. O 
nosso Municfpio atravds de vdrias estrategias tern ogindo no sentido de combater a 
disseminagao exponencial do virus e achatar a curva de contaminagao".

Diz ainda que a "Prefeitura deve adquirir, in continente, para todo nosso sistema de saude 
municipal, os produtos com corocteristicos prdprias de forma a suprir as necessidades atyais 
tambdm distribuindo para a populagao, aumentando a eficiencia na protegao e diminuindo a 
contaminagao".

E que "o numero de casos no mis de junbo teve acentuado crescimento em nosso municfpio, o 
que indica que os prdximos dois mesesserao de redobramento e intensificagao de agoes...".

0 senso comum e todas as noticias e estudos divulgados no pais, corroboram com os 
entendimentos da SecretSria, haja vista a. rdpida e inconteste proliferagao do virus, o 
exponencial crescimento do ndmero de infectadds, o crescente volume de mortes no Brasil e a 
necessidade de ado^des de medidas imediatas e urgentes combate d disseminagao. N3o hei 
como discordar da emergencia que cerca as situates de combate ao COVID-19.

r ’ . v
Assim, nos parece satisfeito - diante dos argumentos da Secret^ria, dos fatos de notdrio 
conhecimento e das presungoes trazidas em lei - o disposto nos incisos I, II e III do artigo 4S-B

• tf i
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da lei em comento, quais sejam: a situagao de urgencia, a necessidade de pronto atendimento 
e a exist§ncia de riscos bs pessoas e presta^oes de services.

%
I

3.3 - Da limitafio de aquisicao da parcela necessSria ao combate da emergdneia

Supridas as exrgencias do incises I, II e III, do artigo 40 - B, faz-se necess£rio nos debrucarmo's 
sobre o inciso IV do mesmo dispositive, que diz respeito ao quantitative dos itens indicados e 
que se pretende adquirir.

Vejamos:

«
i

i

Art. 4$-B Nas dispenses de licitagao decorrentes do disposto 
nesta Lei, presumem-se atendidas as condigdes de: (Inclufdo 
pela Medida Provisdrio n* 926, de 2020)>

u %\

tV - ttmitagSo da contratagao d parcela necessarla ao 
atendimento da sltuagao de emergincia. (Inclufdo pela 
Medida Provisdria nB 926, de 2020).

i

*
Nesse sentido, aduz a Secret£ria que:

"A testagem de temperature ocorrerd nas 11 unidade de Saude, nas 4 Barreiras 
Sanitdrias e em locais estratdgicos como filas das agendas bancarias que sediam o 
pagamento. do auxflio emergencial"

Perceba, que, em sua narrativa, a Gestora busca justificar o porque da aquisicao de cada item 
e de sua quantidade, na busca da satisfacao do trazido no artigo 42-B, IV, da Lei 13.979 de
2020. ? . I

4

¥

I
4

f
•*

p

* *
i

Aqui, 6 importante dizer que essa an£lise, dentro do ponto de vista desta assessoria jun'dica 
encontra limitaedes.

Como j* dito, no nosso entendimento, o item indicado guarda direta relagao com aedes e 
medidas de combate ao COVID-19, en:retanto, nao h£ como avalizarmos se as quantidades 
indicadas, estao condizentes com a necessidade emergencial.

3 '

Deveras, ao estudo juridico, nao compete, na sua essgncia, o questionamento acerca de 
questdes t6cnicas, a exemplo das informagSes trazidas na SD, bem como de especificagao de 
itens e servigos.

A decisao sobre pontos como dimensionamento, necessidade, volume, quantidade e o alcance 
de dados t4cnicos s2o searas que, evidentemente, exorbitam os limites da analise t^cnico- 
jurfdica, razao pela qual nao pode sertobjeto de avaliagao ou mesmo impugnagao, 
constituindo-se qualquer jufzo a este respeito, no m^ximo, uma mera circunstdncia 
recomendatdria.

Estas informagoes e garantias devem ser dadas pela gestora da pasta e sua equipe, que 
possuem conhecimento t£cnico para tanto.

}
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?*.
Portanto, fazemos o alerta para que a.Secretaria se restrinja a aquisi^ao da oarcela necess^ria 
ao atendimento da situacao de emereilncia. \

:•
I

• 3 ' •

Destaque-se, entretanto, que, no nosso sehtir, a aquisi^ao de 20 termdmetros para serem 
utilizados nas 15 localidades indicadas, al^m das filas das agendas bancirias, parece bastante 
razo£vel.

;•4

Esclarecidas, assim, as exigencias do artigo 45-B.O *

i

1 t%
3.4 - Do Termo de Referenda e Do Prego

Dada a urgenda das aquisigdes destinadas ao combate da pandemia, haja visto a sua r<ipida 
proliferagio e a necessidade de atuagao ^gil por parte dos governos, a legislagao em tela 
autorizou a confecgao de termos de referenda simplificados, conforme descrito no artigo 4^-E:

Art. 4Q-E Nas contratagoes para aquisigao de bens, servigos e 
insumos necessdrios ao enfrentamento da emergincia que 
trata esta Lei, sera admitida a apresentagao de termo de 
referenda simplificodo ou de projeto bdsico simplificado. 
(Inclufdo pela Medida Provisdria ns 926, de 2020).

No que diz respeito ao prego dos procutps a,serem adquiridos, dispfle a lei 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020, em seu artigo 4-E, que:

5

o*
1

9 %
i

Art. 4S-E Nas contratagoes para aquisigao de bens, servigos e 
insumos necessdrios ao enfrentamento da emergincia que p. 
troto esta Lei, serd admitida a apresentagao de termo de 
referenda simplificado ou de projeto bdsico simplificado.

i

i

i
i < i

§18 O termo de referincia simplificado ou o projeto bdsico 
simplificado a pue se refere o caput conterd:

%
o

t .
0I

VI - estJmativas dos pregos obtidos por meio de, no minima, 
um dos segulntes pardmetros:

•t

a) Portol.de Cqmpras do Governo Federal;

b) pesquisa publicada em midta especializada;

c) sitios eletrdnicos espedalizados ou de dominio amplo;

d) contratagoes simitares de outros entes publicos;

e) pesquisa realizada com os potencials fornecedores;

i
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§ 2s Excepcionalmente, mediante justificative da autoridode 
competente, serd dispensada a estimativa de pregos de"que 
tratc o inciso]VI do caput

s-
. r

A ado?ao da medida insculpida no inciso VI visa resguardar lesoes ao er£rio publico, de 
maneira a restar demonstrada que nao se esta realizando compras acima do valor praticado 
no mercado, por isso imprescindivel, vez que a cota$ao de pre^os 6 parte fundamental do 
processo.

Nesse sentido, observa-se que a Secrstaria de Saude realizou a cotagao de pre^os com 03 
potenciais fornecedores:

- Mattos Oliveira Comgrcio de Medicamentos Ltda: R$ 14.000,00

- Repair Surgical: R$ 9.220,00 

-Luna Park: R$9.080,00
. * * • ;

Verifica-se, portanto, que a empresa Luna Park apresentou o menor or^amento, tendo, 
por isso, sido a escolhida para fomecimento.do produto.

I
r

a

I

r
£

a4

I

>
i .1

3.5 - Da regularidade da empresa escolhida

Ultrapassados os pontos acima discutidos e uma vez satisfeitas todas as exig§ncias descritas, o 
municipio dever£ solid tar da empresa escolhida o encaminhamento dos documentos para 
formalizacao do contrato, sendo necessSrio que o CNAE da empresa esteia adeouadd ao 
obieto da contratacgo e oue as certidSes aoresentam-se reeulares.

%
I

Nesse ponto, entretanto, destacamos que apesar do recomendado e mais adequado ser a 
formalizacao de contrato com empresa com certidSes regulares, diante das dificuldade's 
enfrentadas por diversos entes da administra?3o para adquirir variados insumos, h3 uma 
exce?3o trazida pela Lei 13.979 de 2C20:

4
Art. 4^-f A/a hipdtese de haver restricao de fornecedores ou 
orestadores de servico. a autoridode compete'nte, 
excepcionalmente e mediante justificative, ooderd disaensar a 
aoresentacdo de documentacao relativa d reaularidade fiscal e
trabaihista ou. ainda. o cumorimento de um ou mais reauisitos
de habilitacdo. ressalvados a exiaincia de apresentacao de
provo de reaularidade relativa d Seauridade Social e o
cumorimento do disoosto no inciso XXXIII do caout do art. da

9

I\

*
l

Constituicdo. (Inclufdo pela Medida Provisdria ns 926, de i
2020).

9 i

Note-se, que esta deve ser a ultima alternative e que a administra^ao dever£ realizar contrato 
com empresa, preferencialmente, iddnea e regular, devendo recorrer a exce^ao apenas em 
caso de ausSncia de outros fornecedores, e de maneira devidamente justificada e 
demonstrada nos autos.

♦

A
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No caso dos autos, verifica-se que a empresa escolhida, qual seja, a Luna Park,
•> i

entregou certidoes negativas validas, bem como que o objeto descrito no Contrato 
7 Social Consolidado condiz com o objetivo da licita^ao.i

\

**L
4 - DA NECESSIDADE DE REALIZACAO DE PREGAO OU DISPENSA ELETRdNICA

Por fim, se faz necess^rio enfrentar a questao da necessidade ou nao de utiliza^ao de metos 
eletrdnicos para realiza;ao da contratagiao, independente da modatidade escolhida, afinal, os 
municfpio receberam recursos da UniSo destinados ao combate ci pandemia, e estes devem ser 
utilizados adotando o.procedimento eletrdnico, conforme dispoe a Instrugao Normativa n? 206 
de 2019. . ’ . 1

a • f

Vejamos:
f

Art. 1- Fjcam estabelecidos os seguintes prozos para que 6s 
drgaos e entidades da administragao publico estadual, distritql 
ou municipal, direta ou indireta, utilizem obriaotoriamente o 
modaliddde de oreado. na forma eletrdnico. ou a dlspensa
eletrdnica, observadas as regras previstas no Decreto 
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:

I - d partir do data de entrada em vigor desta Instrugdo 
Normativa, para os Estodos, Distrito Federal e entidades da 
respective administragao indireta;

II-a partir de 3 defevereiro de 2020, para os Municfpios acima 
de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e entidades da respective 
administragao indireta; ] .

III - a partir de 6 de abrii de 2020. oara os Municfoios entre
15.000 (a'uinze mi!) e 50.000 (cinauenta mil) habitantes e
entidades da respective administracao indireta:

t

.?

i

a
i

i

i

u
4 29 Serb admitida. exceocionalmente. mediante or#via
iustificativa da autoridade comoetente. o ut///zoc6o do forma* « de oreado oresenciai nas licitacaes de aue trata o caput ou a

\ ndo adocao do sistema de dispense eletrdnica. desde aue fiaue
comprovada a inviabilidade tecnica ou o desvantaaem oara a
administracdo na realizacdo da forma eletrdnica.

Perceba, portanto, que a regra 4 a. da, realizacao de pregSo ou dispense eletrdnica, 
procedimento este recomendado por esta assessoria, para utilizacao de recursos provenientes 
de transfergneia da Uniao.

•

j
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Entretanto, a despeito da melhor pr^tica/a propria legistagao trouxe a exce^ao.

importante a discussao desse m4rito, em decorrencia da preocupa^ao da Secret^ria de Saude, 
que na Solicitafao de Despesas informa que fornecedores de outras capitals podem complicar 
o processo e a rapidez da entrega.

Obviamente, pregoes e dispensas eletronicas ampliam a possibilidade de participagao de 
empresas de locals mais distantes, o que, se por um lado torna mais democrdtica a disputa e 
permite aquisigoes por melhores pregos, por outro, em casos excepcionais, pode prejudicar a 
urgencia (que dever£ estar devidamente justificada) do processo.

Assim, o §2fi do artigo is diz que em casos de desvantaeem oara a administracao. pode a 
autoridade comoetente ootar oelo oregao oresencial ou a nao adocao da disoensa eletrflnica

i

*

i

\
Dessa forma, entendendo a Secret Sri a de Saude que hd maior vantagem para o munidpio na 
n§o adogao do procedimento eletrdnico, em decorr§ncia da urggncia que a pandemia 
demanda na tomada de decisoes e adogao de medidas, poderS, excepcionalmente, e se 
demonstrado ser realmente este o melhor caminho, mediante justificativa fundamentada, 
decidir pela excegao do disposto no §2fi do artigo 12.

: *

ft
*

I

5-CONClUSAO

Condui-se, portanto, do consulta em analise, que, desde que sejam atendidas e demonstradas 
as exigdncia descritas no corpo deste parecer e determinadas em lei, nos parece n2o haver 
duvidas que estamos diante da regra inserta no art. 4 da Lei n2 13.979 de 06 de fevereiro de 
2020, uma vez que os itens indicados sao, conforme narrados pela SecretSria de Saude, 
destinados ao combate S pandemia de Coronavirus, daf decorrendo a possibilidade da 
Municipalidade realizar a contratagSo direta.

J
Importante que se diga, que esta assessoria debrucou-se aoenas sobre os asoectos leeais do 
tema, sem oualauer anSlise no oue diz resoeito aos ouantitativos informados. comoosicSo dos
produtos e valores de eventuais aouisicoes. vez due nao possui conhecimento t^cnico para
defini-los. ficando estes a cargo da Secretaria Gestora. oue deverS observar as recomendacoes
dissertadas neste ooinativo. i

Saliente-se, oportuno, que se faz necessaria a indicagao de previsao dos recursos para o 
pagamento da despesa.

Deem ci§ncia S Controladoria.

.* >

t como pensamos.
I•r

NazarS - BA, 24 de jbnho dfe 2020.

/A/
TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA - OAB n2 25.608 

Assessoria Jurldlca
*

. 3
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AUTORIZACAO

A Prefeita Municipal de Nazar6, Estado da Bahia, Sr*. Eunice Soares Barreto Peixoto, no uso de suas 
atribuigdes, e

CONSIDERANDO o levantamento Secretaria Municipal de Saude atrav^s da SD e orfamentos, 
em que justificadamente solicita autorizapSo para realiza^o da licita^o, visando atender a demanda da 
secretaria;

CONSIDERANDO que a existdncia de Dota^o Or9amentaria e saldo suficiente para execu9§o
do objeto;

CONSIDERANDO que a modalidade de licita93o 6 a forma especlfica. de conduzir o 
procedimento licitatdrio;

CONSIDERANDO que em conformidade com o que fundaments o Art 4 da Lei 13979 de 
06/02/2020, posteriormente alterada pela Medida Provisdria 926, de 20 de mar9o 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 realizagSo de dispensa de licitapSo, para aquisi9§o de bens e insumos destinados ao combate 
do Covid-19.

CONSIDERANDO, portanto, a propria convenidncia publica 

1-ACOLHE o pedido, acima referenciado;

2 - CONSIDERANDO O parecer Jurldico opinativo para rea(iza9ao do processo de dispensa de 
licita9§o, AUTORIZO o setor de licita9§o para formaliza9§o do processo a fim de que possa executar 
suas atribui96es, conforms Legislate especifica em vigor, conforms descrigao abaixo:

Objeto: Contratapao de empresa para fornecimento de Termdmetro Digital para aferig§o de 
temperatura como estrategia de prevengSo do coronavirus, atrav6s da Secretaria Municipal de Saude 
deste Municipio:

VALOR
unitArio

VALOR
TOTALdescriqAoITEM UNO QUANT

Termdmetro Corporal Digital Laser 
Infravermelho sem toque.

R$ R$UND 201 454,00 9.080,00
TOTAL R$ 9.080,00

3- A0TORIZA o Setor de Licitag&es a viabilizar as devidas providencias, necessarias;
4- CUMPRA-SE, dando cidncia.

Nazard, 25 de junho de 2020.

Atenciosamente

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal
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TERMO DE RATIFICAQAO

DISPENSA DE LICITAQAO FT 084/2020

Processo Administrativo N° 956/2020

Flea dispensada a licitacao, em conformidade com o que fundamenta o Art 4 da Lei 
13979 de 06/02/2020> posteriormente alterada pela Medida Provlsoria 926, de 20 de 

margo 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 realizaq&o de dispensa de 

Ucitaq&o, para aquisiqao de bens e insumos destinados ao combate do Covid'19.

A Prefeita Municipal de Nazare, vem no uso de suas atribuigoes legais, e de acordo com o 
que determine 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 
Administrativo de Dispensa de Licitagao acima citado, RATIFICA a declaragao de Dispensa

Contratagao de empresa para fomecimento de Termometro Digital 
para aferigao de temperature como estrategia de prevengao do 
coronavirus, atraves da Secretaria Municipal de Saude deste

Municipio.

Objeto:

LUNA PARK IMPORTA<?AO, EXPORTAQAO E COM&RCIO 
ATACADISTA DE BR1NQUEDOS TEMATICOS EIRELI, inscrito no 
CNPJ: 19.984.198/0001-13, localizado a Praga da Republics n° 

87 Sola 61 Centro Santos S&o Paulo - SP
Contratado:

R$ 9.080,00[Valor Total:

Determinando que se proceda a pubticagao do devido extrato.

2020junho26Nazare

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal

1

http://www.nazare.ba.io.org.br
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AUTORIZACAO

A Prefeita Municipal de Nazare, Estado da Bahia, Sra. Eunice Soares Barreto Peixoto, no uso de suas 
atribuipoes, e

CONSIDERANDO o levantamento Secretaria Municipal de Saude atraves da SD e orpamentos, 
em que justificadamente solicita autorizapao para realizapao da licitapao, visando atender a demanda da 
secretaria;

CONSIDERANDO que a existencia de Dotapao Orpamentaria e saldo suficiente para execupao
do objeto;

CONSIDERANDO que a modalidade de licitapao e a forma especifica de conduzir o 
procedimento licitatorio;

CONSIDERANDO que 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 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 realizapao de dispensa de licitapao, para aquisipao de bens e insumos destinados ao combats 
do Covid-19.

CONSIDERANDO, portanto, a propria conveniencia publica,

1-ACOLHE o pedido, acima referenciado;

2 - CONSIDERANDO O parecer Jurldico opinativo para realizapao do processo de dispensa de 
licitapao, AUTORIZO o setor de licitapao para formalizapao do processo a fim de que possa executar 
suas atribuipoes, conforms Legislap§o especifica em vigor, conforms descripao abaixo:

Objeto: Contratapao de empresa para fornecimento de Termometro Digital para aferipao de 
temperatura como estrategia de prevenpao do coronavirus, atraves da Secretaria Municipal de Saude 
deste Municlpio:

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTALDESCRIQAOITEM UND QUANT

R$Termometro Corporal Digital Laser 
Infravermelho sem toque.

R$UND 20 454,00 9.080,001
R$ 9.080,00TOTAL

3- AUTORIZA o Setor de Licitapoes a viabilizar as devidas providencias, necessarias;
4- CUMPRA-SE, dando ciencia.

Nazare, 25 de junho de 2020.

Atenciosamente

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal
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CONTRATO N° 091/2020 - TERMO DE CONTRATO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
NAZARE, ATRAVfeS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAUDE E LUNA PARK IMPORTApAO, 
EXPORTA<?AO E COMERCIO ATACADISTA DE 
BRINQUEDOS TEMATICOS EIRELI, INSCRITO NO 
CNPJ: 19.984.198/0001-13, LOCALIZADO A 
PRA^A DA REPUBLICA N° 87 SALA 61 CENTRO 
SANTOS SAO PAULO 
ATRAVES DO SR. GLEN EDWIN RAYWOOD TAVES, 
PORTADOR RG 48739883-X SSP/SP CPF 
407.638.688-41, PARA FORNECIMENTO DE 
TERMOMETRO DIGITAL

SP, REPRESENTADO

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 LUNA PARK IMPORTA^Ao, EXPORTAQAo E 
COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS TEMATICOS EIRELI,
19.984.198/0001-13, localizado a Pra?a da Republica n° 87 Sala 61 Centro Santos Sao Paulo - SP, 
Representado atraves do Sr. Glen Edwin Raywood Taves, portador RG 48739883-X SSP/SP CPF 
407.638.688-41, 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 margo de 2020, prorrogada em 07 de maio 
de 2020 por meio do Ato n° 31 do Presidente da Mesa do Congress© Nacional, que permite a realiza^ao 
de dispensa de licitagao, para aquisigao de bens e insumos destinados ao combate do Covid-19 Dispensa 
de Licitagao n°. 084/2020 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 margo de 2020, prorrogada em 07 de maio 
de 2020 por meio do Ato n° 31 do Presidente da Mesa do Congress© Nacional, que permite a realizagao 
de dispensa de licitagao, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento, instruido no Process© 
Administrative n° 0956/2020, mediante as clausulas e condigoes que se seguem:

inscrito no CNPJ:

CLASULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.0 presente contrato tern como objeto a Contratagao de empresa para fornecimento de Termometro 
Digital para aferigao de temperatura como estrategia de prevengao do coronavirus, atraves da 
Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, descrita no item 01, especificados na Tabela prevista 
na Clausula Segunda deste Contrato, conforme especificagoes constantes na Dispensa de Licitagao 
084/2020 e quantitativos constantes da tabela a seguir:

V.descriqAoITEM UND QUANT VALOR TOTALunitArio
R$ R$1 UND 20Termometro Corporal Digital Laser 

Infravermelho sem toque. 454,00 9.080,00

R$ 9.080,00TOTAL

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total deste contrato e de R$ 9.080,00 (nove mil e oitenta reals)

-tj/k
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CLAUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CREDITOS ORNAMENTARIOS

3.1. A despesa or^amentaria decorrente da execugao deste contrato correra a conta das dota^oes 
vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta dispensa, a saber:

Qrgao / Unidade: Atividade: Elemento da Despesa: Fonte
64002 2098/ 2067/ 2064 3.3.90.30 09/14

3.2. A despesa para o exercicio subsequente, quando for o caso, sera alocada a dotapao orgamentaria 
prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Orgaos Interessados da Prefeitura 
Municipal de Nazare pela Lei Onpamentaria Anuai.

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 Fornecimento que sera emitida via e-mail, com numeragao especifica para registro do 
envio e acompanhamento de prazo de entrega.

4.2. A aquisigao sera por demands, 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 urgenciajustificada, podera ser autorizado o fornecimento do material mediante contato 
telefonico pelo responsavel identificado pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUQAO

5.1.0 fornecimento devera ser executado na forma prevista na autorizagao de fornecimento e de acordo 
com as necessidades e conveniencias do Contratante:

5.1.1. O prego contratado devera incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive 
encargos socials, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituira a unica e 
completa remuneragao pelo fornecimento do material, incluido frete ate os locals de entrega.

5.1.2.0s pregos cotados deverao ser referidos a data de recebimento das propostas, considerando- 
se a condigao de pagamento a vista, nao devendo por isso computar qualquer custo financeiro para 
o periodo de processamento das faturas.

5.1.13. E 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. E possivel a subcontratagao parcial do objeto desde que devidamente autorizada pela 
Contratada.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA

6.1. O prazo de vigencia deste contrato e de 06 (seis) meses (quantidade por extenso), contado da data 
da sua assinatura, para o fornecimento dos materiais especificados nas Clausulas Primeira e Segunda
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deste Contrato, excluidos o dia do comedo e incluido o do vencimento, estando a sua vigencia adstrita 
art. 57, § 1°. da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DAS PARTES

7.1. As partes deverri 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 locals determinados, nos dias e nos turnos e horarios de expediente da 
Administragao;
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 equivalente 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) boras apos a sua ocorrencia;
e) manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, 
todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas no contrato
f) providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaras junto as repartigoes competentes, 
necessarios a execugao do contrato;
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 execugao do objeto do presente contrato, bem como observar 
e respeitar as Legislagdes 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 especificagoes e/ou 
norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe tecnica 
necessaria a sua execugao;
k) trocar, as suas expensas, o bem que vier a ser recusado;

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, contendo 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.

1)

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 total 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:
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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 fomecimento 
elaborados pela Contratada;

d) Proporcionar a Contratada o acesso as informa^oes e documentos necessaries ao fomecimento dos 
matehais, 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 execuqao do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize 
sob pena de serem-lhe aplicadas as sanqbes 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 especificaqbes 
e seus Anexos e da Proposta da contratada.

i) Manifestar-se formalmente em todos os atos relatives a execuqao do contrato, em especial quanto a 
aplica^ao de penalidades pelo descumprimento total ou parcial do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO

8.1. O objeto desta dispensa sera recebido, conforme 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 fiscalizaqao, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicaqao 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 observaqao, ou vistoria que 
comprove a adequaqao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta Lei;

11 - err se tratando de compras ou de locaqao de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificagao da conformidade do material com a especifica?ao;
b) definitivamente, apos a verificaqao da qualidade e quantidade do material e consequente aceitaqao.

8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento fiscal valido 
correspondente ao material fornecido.

8.3. A Administraqao rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fomecimento executado em 
desacordo com o contrato.

CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAQAO

9.1. Durante a vigencia deste contrato, a execugao 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 
Administra5ao do CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessario.

9.3. A atestaqao de conformidade da execucao do objeto cabe ao titular do setor responsavel pela 
fiscalizaqao do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

9.4. A ftscalizagao do fornecimento de que trata este ato licitatorio sera exercido pelo Executor do 
Contrato, designado pelo Organ Gerenciador.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO OBJETO

10. Nao sera exigida garantia da execuqao do contrato, mas o CONTRATANTE podera reter 5% {cinco 
por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizaqoes e 
ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retenqao esta que sera paga ao CONTRATADO quando do 
ultimo pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, indeniza?6es e ressarcimentos.

10.1.
obrigaqdes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme dispoe o §4° 
do art. 56 da Lei 8.666/93.

A garantia prestada sera restituida (e/ou liberada) apos o cumprimento integral de todas as

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA LIQUIDAQAO E DO PAGAMENTO

11.1. O Pagamento sera efetuado mensalmente, ate 30° (trigesimo) dia do mes subsequente ao do 
fornecimento realizado, por meio de ordem bancaria (deposito 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 fornecimento 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 decimals ou mais, deverao ser eliminadas as casas decimals 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.

11.6. O Contratante nao flea obrigado a tomar os produtos/servigos na totalidade do valor e das 
quantidades estimados para a contratagao, realizando o pagamento de acordo com o 
fornecimento/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.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO, DA REVISAO E DA ATUALIZA^AO DOS DEBITOS

12.1. O pre?o unitario considerado para o fornecimento/execu^ao 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 tornou 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 tornou excessivo.

12.5. A atualizagao monetaria dos pagamentos devidos pela Administragao, em caso de mora, sera 
calculada considerando 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 casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratdrios devidos pelo Contratante, 
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota flscal/fatura, a serem 
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.
1 = Indice de compensagao fmanceira = 0,00016438, assim apurado:

I = 0,000164386/100ii = i =365 365
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

clAusula decima 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 decima quarta - da rescisAo

14. Constituem motive para rescisao do contrato:
O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagoes, projetos ou prazos;14.1.
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O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificafdes, projetos e prazos;14.2.
14.3. ' A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a impossibilidade da 
conclusao do fornecimento, nos prazos estipulados;

O atraso injustificado no inicio do fornecimento;14.4.

14.5.
14.6.
transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao admitidas neste contrato;

A paralisagao do fornecimento, sem justa causa e previa comunicagao a Administragao;
A subcontratagao total do seu objeto, a associagao do contratado com outrem, a cessao ou

14.7.
autorizagao expressa no contrato;

A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da Administragao, e

O desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para acompanhar e14.8.
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei14.9. 
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 amplo conhecimento justiflcadas 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;

14.14. A supressao, por parte da Administragao, dos servigos/materials, acarretando modificagao do 
valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 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/fornecimento, 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 prejuizo das 
sangoes penais cabiveis.

14.19. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento administrative, 
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
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CLAUSULA DlSCIMA QUINTA - DAS SANQOES
15.1.0 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 inexecu?ao total do contrato;

15.1.3. Multa compensatoria de 10% sobre o valor do contrato;

15.1.4. Suspensao temporaria de participacao em licitagao e impedimento de contratar com a 
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

15.1.5. Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraqao Publica enquanto 
perdurarem os motives determinantes da puniqao ou ate que seja promovida a reabilitaqao perante a 
propria autohdade 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.

15.2.
15.2.1. Advertencia por escrito;

A inexecugao total ou parcial do contrato sujeitara o contratado as seguintes penalidades:

15.2.2. Em caso de inexecuqao 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 participagao em licitagao e impedimento de contratar com a 
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

15.2.5. Declaragao 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 demaic cominagoes legais.

15.4.
de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao poderao tambem ser 
aplicadas as empresas ou aos profissionais que

As sangoes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar e

15.4.1. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2. Tenham praticado atos Uicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

15.5. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos 
ilicitos praticados.
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As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrativo, em que seja assegurado15.6.
ao licitante o contraditorio 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 
Administraqao.

A san^ao de declarafao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica15.8.
e de competencia exclusiva da Prefeitura Municipal.

15.9. As demais san?6es sao de competencia exclusiva do Secretario Municipal de Administragao e 
Planejamento.

CLAUSULA DlSCIMA SEXTA > DA FUNDAMENTApAO LEGAL E DA VINCULApAO DO CONTRATO

O presente contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/1993 e vincula-se a Dispensa de Licitagao 
084/2020, constante do Processo Administrativo n° 0956/2020, bem como a proposta do 
CONTRATADO.

16.

CLAUSULA DECIMA SETIMA > DO FORO

As questoes decorrentes da execugao deste Instrumento, 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.

17.

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, 26 de junho de 2020

MUNICIPIO DE NAZARE 
Soares Barreto Peixoto

/ // Prefeitaw
LUNA PARK IMPORTA^AO, EXPORTAQAO E COMERCIO ATACAD1STA DE BR1NQUEDOS TEMATICOS EIRELI

f CNPJ: 19.984.198/0001-13
REPR^SENTADO ATRAVES DO SR. GLEN EDWIN RAYWOOD TAVES 

RG 48739883-X SSP/SP 
CPF 407.638.688-41

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:
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Ano IV- N* 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE Nazare - BA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAgAO 084/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 956/2020

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 DECLARA^AO DE DISPENSA DE LICITAQAO, faz publicar o 
_________________ ______________________________ presente extrato.________________________________________________

Contrataijao de empresa para fornecimemo de Termometro Digital para aferipao de temperatura 
como estrategia de preven<;ao do coronavirus, atraves da Secretaria Municipal de Saude deste

Municipio.
Objeto:

LUNA PARK IMPORTAQAO. EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS 
TEMATICOS EIRELI, inscrito no CNPJ: 19.984.198/0001-13. localizado a Prapa da Republics n° 

87 Sala 61 Centro Santos S&o Paulo - SP
I Contratada:

Valor Total: R$ 9.080,00
Fica dispensada a licita9ao, em conformidade com o que fundamenta o Art 4 da Lei 13979 de
06/02/2020, posteriormente alterada pela Medida Provisbria 926, de 20 de marco 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 dispensa de licita9ao, para aquisi9ao de bens e insumos

destinados ao combate do Covid-19.

Fundamenta9ao
Legal:

RECURSOS ORQAMENTARIOS:

Drgao / Unidade:SECRETARIA Atividade: Elemento da Despesa: Fonte
SECRETARIA

MUNICIPAL DE 
SAODE

64002 2098/ 2067/ 2064 3.3.90.30 09/14

Nazare, 26 Junho 2020
Maiane Almeida Caldas Barreto 

Presidente ComissAo Permanente de Licitacao

RESUMO DE CONTRATO N° 091/2020
MODALIDADE: DISPENSA N°084/2020

MUNICIPIO DE NAZARECONTRATANTE:

LUNA PARK IMPORTACAO, EXPORTAQAO E COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS
TEMATICOS EIRELI.

CONTRATADO:

CNPJ/CPF: CNPJ: 19.984.198/0001-13

OBJETO: Contrata9ao de empresa para fornecimento de Termometro Digital para aferiyao de temperatura 
como estrategia de preven9ao do coronavirus, atraves da Secretaria Municipal de Saude deste 
Municipio.

VALOR TOTAL: R$ 9.080,00 (nove mil e oitenta reais)

VIGENCIA: 06 (seis) meses

ASSINATURA: 26/06/2020

dotaqAo
ORQAMENTARIA:

Unidade Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fome
64002 2098/ 2067/ 2064 3.3.90.30 09/14

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal de Nazare

Praga Alexandre Bittencourt, 07 - Centro - Nazare - BA Tel.: (75) 3636-2711

Esta edi(3o encontra-se disponfvel no site www.didriooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

http://www.didriooficialba.com.br
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Ano IV-N* 106PREFEITURA MUNICIPAL DE Nazare - BA

EXTRATO DE DI8PENSA DE LICITAQAo 084/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 956/2020
A Presidente da ComissSo Permanente de Licita^ao da Prefeitura Municipal de Nazare, em cumprimento a ratifica9ao 
procedida pela Ex.° Prefeita Municipal, pela emissao da DECLARAQAO DE DISPENSA DE LICITA^AO, faz publicar o 
_________________ ______________________________ presente extrato.________________________________________________

Contrata?!io de empresa para fornecimento de Termometro Digital para aferi^So de temperatura 
como estrat^gia de preven^ao do coronavirus, atravSs da Secretaria Municipal de Saude deste

Municipio.
Objeto:

LUNA PARK IMPORTAQAO, EXPORTAQAO E COM£RCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS 
TEMATICOS EIRELI, inscrito no CNPJ: 19.984.198/0001-13, localizado a Pra^a da Republica n° 

87 Sala 61 Centro Santos S3o Paulo - SP
Contratada:

RS 9.080,00Valor Total:
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 realizafao de dispensa de licita^ao, para aquisi?ao de bens e insumos

destinados ao combate do Covid-19.

Fundamenta^fio
Legal:m RBCURSOS ORQAMENTARIOS:

DrgSo / Unidade: Elemento da Despesa:SECRETARIA Atividade: Fonte
SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 
SAODE

2098/ 2067/ 
2064/214164002 3.3.90.30 14

Nazarfe, 26 Junho 2020

Maiane Almeida Caldas Barreto 
Presidente Comissao Permanente de Licitapao

RESUMO DE CONTRATO N° 091 /2020
MODALIDADE: DISPENSA N°084/2020

MUNICIPIO DE NAZARECONTRATANTE:

LUNA PARK 1MPORTAQAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS
TEMATICOS EIRELI.

CONTRATADO:

CNPJ: 19.984.198/0001-13CNPJ/CPF:

Contratapao de empresa para fornecimento de Termometro Digital para aferipao de temperatura 
como estrategia de prevenpao do coronavirus, atraves da Secretaria Municipal de Saude deste 
Municipio.

OBJETO:

RS 9.080,00 (nove mil e oitenta reais)VALOR TOTAL:

VIOENCIA: 06 (seis) meses

ASSINATURA: 26/06/2020

DOTAQAO
ORQAMENTARIA:

Projeto/Atividade Elemento de Despesa FonteUnidade
2098/ 2067/ 
2064/2141 3.3.90.30 1464002

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal de Nazare

{ Praga Alexandre Bittencourt, 07 - Centro - Nazare - BA Tel.: (75) 3636-2711

Esta edigSo encontra-se disponlvel no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua auteniicidade por certificado digital ICP-BRASIL

http://www.diariooficialba.com.br

