Serviço Público Municipal

Prefeitura Municipal de tbat5
.0 A

Estado da Bahia

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21612020
UNIDADE SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N°056/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE TONEL SANITIZANTE.
DATA DA RATIFICAÇÃO: 14 DE MAIO DE 2020.
DATA VIGÊNCIA: 14/05/2020 a 13/11/2020
EMPRESA: ELETTRA ELÉTRICA E METALMECANICA LTDA
CNPJ: N° 15.529.749/0001-06
VALOR: R$ 64.800,00 (Sessenta e quatro mil e oitocentos reais)

Prefeitura Municipal de ILlbat5
Estado da Bahia
CNPJ 14.235.253/0001-59

Ubat5/BA, 08 de Maio de 2020.

TERMO DE REFERÊNCIA
Encaminhamos o presente termo de referência que visa orientar a
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE TUNEL SANITIZANTE, conforme
abaixo descriminado.
1. Justificativa:

410

A saúde 6 direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do art. 196 da Constituição Federal, sendo assim e:
CONSIDERANDO o avanço do COVID -19 (coronavirus) no pais e no mundo, inclusive na
microrregião cacaueira e a sua classificação como Pandemia através protocolos
expedidos pela Organização Mundial de Saúde — OMS, pelo Ministério da saúde e pela
Secretaria Estadual de Saúde;
CONSIDERANDO os mandamentos da Lei Federal N° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020 que Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavirus responsável pelo
surto de 2019 e Decretos regulamentares;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal N° 384/2020 de 21 de março de 2020 que
declara a situação de Emergência Temporária E Regulamenta, No Municipio De
Ubatá - Bahia, As Medidas Para Enfrentamento Da Emergência De Saúde Pública De
Importância Internacional Decorrente Do Coronavirus.
E CONSIDERANDO que faz parte da estratégia municipal de enfrentamento ao COVID19 a instalação de tuneis sanitizantes nas vias públicas visando confer a circulação do
coronavirus nas areas de maior circulação de pessoas devido ao funcionamento dos
estabelecimentos essenciais.
Faz-se necessário a aquisição dos itens abaixo relacionados para serem instalados nas
unidades de Saúde do Municipio, visando, a prevenção e combate ao Coronavirus nas
unidades de Saúde.
2. Valor Estimado:
Verificar através de ampla pesquisa de mercado, ou se for o caso conforme
legislação mencionada acima.
Rua Laura de Freitas, no. 199, Centro — Ubat5 —BA, Cep, 45.55D-000

PAGINA N° O I

Prefeitura Municipal de Uinta'
Estado da Bahia
GNP] 14.235.253/0001-59

3. Local de Entrega:
Secretaria Municipal de Saúde.
4. Especificação / Detalhamento:

ITEM

•

DESCRIÇÃO

UND

Sistema Completo de Túnel sanitizante com
reservatório de no mínimo 1000L, Bomba adequada
22V, iluminação e sistema elétrico de acordo com as
normas de segurança

unidade

QUANT

06

5. Outras Informações:

5.1 Condições de entrega e critérios de aceitação do objeto

Os produtos serão solicitados conforme as necessidades destas Secretarias e
deverão ser fornecidos em até 12 dias, após apresentação do Requerimento assinado por
preposto devidamente autorizado pelo Município.
A empresa devera garantir a qualidade dos produtos e responsabilizar-se por
danos que porventura sejam causados pelo fornecimento de produtos de ma qualidade.

5.2 Condições de pagamento
0 pagamento sera efetuado pelo município, através da emissão de Ordem
Bancária em conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data
do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante a apresentação da
Nota Fiscal.
Considerando a MEDIDA PROVISÓRIA N° 961, DE 6 DE MAIO DE 2020, caso
seja identificado que a atencipação de pagamento represente condição indispensável
para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço; ou propicie significative economia
de recursos públicos, de forma excepcional, o município poderá adotar tal procedimento e
solicitar, como for o caso:
•

I - a comprovação da execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo
contratado, para a antecipação do valor remanescente;
Rua Lauro de Freitas, ne. 199, Centro — Ubata —BA, Cep. 45.550-000
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•

II - a prestação de garantia nas modalidades de que trata o art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, de até trinta por cento do valor do objeto;
• Ill - a emissão de titulo de crédito pelo contratado;
• IV - o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do
transporte, por representante da Administração; e
• V - a exigência de certificação do produto ou do fornecedor.

A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, os Requerimentos ,
devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para
conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não sera aceita a emissão de
boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos
entregues, no todo ou em parte, a tramitação da fatura sera suspensa até que a
Contratada tome as providências necessárias á sua correção, passando a ser
considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente
regularizada.
Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicará em aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial
A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões
fiscais e trabalhistas.

S

5.3 Obrigações da contratada
a) Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes
da proposta vencedora, bem como do Edital e seus Anexos;
b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de
responsabilidades;
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante
qualquer anormalidade de caráter urgente que possam prejudicar o
fornecimento regular dos produtos.
e) Observar as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade de
distribuição dos produtos;
f) Manter todas as condições de habilitação durante a execução do contrato.
5.4 Controle e fiscalização da execução do objeto

Rua Lauro de Freitas, nat 199, Centro — Ubat1 —BA, Cep. 45.550-000
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A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte
do Município, encarregada de acompanhar a entrega dos produtos prestando
esclarecimento solicitados, atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as
entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da
Pasta.
5.5 Sanções administrativas
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou
atraso na execução do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração
poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar
contratada as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia em caso de suspensão do
fornecimento dos produtos, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o
valor do Contrato, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito
impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido,
que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do 11° dia, sera
considerado descumprimento total da obrigação assumida.
c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso
de descumprimento total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior
que venha a ser reconhecido pela Administração.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o município de Ubata, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta
grave, consideradas aquelas que causem prejuizo à Administração;
e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade)
pelo período de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravissima, especialmente se
a CONTRTADA falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar- se de modo
inidõneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
§ 1° As multas referidas nesta clausula serão descontadas no pagamento ou
cobradas judicialmente.
§ 2° As sanções previstas nas alíneas "a" e "e" poderão ser aplicadas
cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "V, e "c"
§ 4° As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda
devida à ADJUDICATÁRIA ou recolhidas diretamente a conta corrente do
município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da
data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.666/93.
§ 5° As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de
circunstâncias excepcionais, e as justificativas so serão aceitas quando
formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a
Rua Laura de Freitas, ns. 199, Centro — Ubatn —BA, Cep. 45.550-000
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critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATARIA tomar
ciência.
§ 6° No processo de aplicação de penalidades sera assegurado o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
§ 70 Sera considerado descumprimento total da obrigação assumida, o
atraso superior a 30(trinta) dias corridos na entrega da parcela dos produtos
solicitados.
g) Caso seja adotado o pagamento antecipado a CONTRATADA não proceder com
a execução do contrato o município adotará todas as medidas necessárias para
exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do
objeto.

Atenciosamente,

C,Lt (acid- 0 - rnt/ra Santiago Mad iro
Secretário Municipal de Saúde

Rua Lauro de Freitas ne. 199, Centro —Ubat5 —BA, Cep. 95_550-000
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AUTUAÇÃO

No dia 08 do mês de maio de 2020, eu, José Marcelo Ribeiro
Libarino, Diretor de Compras da Prefeitura Municipal de Ubatã (BA),
nomeado pela Portaria n°22 de 2017, autuei corn o N°216 /2020 o Processo
Administrativo, onde consta solicitação exarada pela Secretaria Municipal
de Sande.

Confiante no atendimento do presente subscreve-me.

Atenciosamente,

José Marcelo Ribeiro Libarino
Diretor de Compras
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PROPOSTA DE FORNECIMENTO EQUIPAMENTO
TÚNEL SANITIZANTE.
CLIENTE: PREFEITURA DE UBATA - BAHIA
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ESPECIFICAÇÃO: SOLICITAÇAO VIA TELEFONE - PAULO
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PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL - PFS 171/20
CLIENTE: PREFEITURA DE UBATA
LOCAL: BAHIA
SERVIÇO: SISTEMA - TONEL - SANITIZANTE
1
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CLIENTE: PREFEITURA DE DBATÁ
LOCAL: BAHIA
SERVIÇO: SISTEMA - TONEL - SANITIZANTE

2
João Neiva, 09 de Maio de 2020

Referência: Venda sistema túnel sanitizante.
At.: Sr. PAULO

•

Prezado Cliente,
Ap6s analise da documentação apresentada em referência, onde verificamos todas
as variáveis dos serviços no que possam afeta-los ern custos e prazos,
apresentamos para análise e comentários nossa Proposta Técnica Comercial para
a execução dos serviços em referencia.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos complementares que se
façam necessários.

•

Saudações,

Arcidio Luiz Mazim

Leticia Santana

Diretor Comercial

Departamento Comercial

PEEn CE1Ear 21everis, 212 RE 2 59, -;Eici
SecieJED:k 9.Leiva CEP 29592.0-9019
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CLIENTE: PREFEITURA DE UBATÁ
LOCAL: BAHIA
SERVIÇO: SISTEMA - TÚNEL - SANITIZANTE

3
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PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL - PFS 171/20
CLIENTE: PREFEITURA DE UBATA"
LOCAL: BAHIA
SERVIÇO: SISTEMA - TONEL - SANITIZANTE

4
1. INTRODUÇÃO
A proposta ELETTRA - Elétrica e Metalmecânica Ltda. ME, tem como

finalidade estabelecer as bases para a contratação dos serviços de fabricação
de -Finial Sanitizante.
Diante disto, elaboramos esta proposta, esperando atender as expectativas e
aos requisitos e exigências aqui solicitadas.
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CLIENTE: PREFEITURA DE UBATA
LOCAL: BAHIA
SERVIÇO: SISTEMA - TÚNEL - SANITIZANTE

5
2. ESCOPO

2.1ATIVIDADES E DESCRIÇÕES GERAIS DE ESCOPO
). Venda de sistema completo do Time! Sanitização;
Equipamento:
4- 01 containers de 1000 LTS branco transparente
•

Medidas:

✓ Largura:1.200mm X 1.000mm
✓ Altura: 1,200mm
•

01 Time! de Sanitização

•

Medidas:

✓ Largura: 1.100mm;
✓ Altura: 2.350mm;
•

Comprimento: 6.000mm

✓ Sistema de pulverização mangueira de 1/2" com 20 Bico Splay microaspersor;
✓ 0 Timel sera revestido com lona plástica transparente.
•

01 Bomba

✓ Bomba 220V 0,5 Hp
•

Iluminação

✓ 02 refletores de Led 30W Proteção IP 66 com acendimento automático por
sensor de presença.
•

Sistema elétrico

1( Componentes:
•

01 Caixas de comando;

✓ 01 Disjuntor 10 Amp;
✓ 01 Contator de 18Amp;

1:1
CI comer,

Rua César Devens, 212 BR 159, KniU r
SecieJeao Neiva CEP 296301000
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LOCAL: BAHIA
SERVIÇO: SISTEMA - TONEL - SANITIZANTE

6
v" 02 Sensor de presença;

+

Alimentação elétrico e produto

1
. 10 metros de mangueira transparente %";
✓ 10 metros de cabo 3x2,5mm

•

✓ Tapete de grama sintético 12mm

• Transporto o Instalação (Opcional)
Transp rtc até cal dc inctaloça ;
Montagem do -i...tema entregue funcionando.

+ Dados técnicos:
+ Bomba 0,5 Hp
+ 20 microaspersor
•••• Vazão: 60 LTS/H
+ Produto: Quaternário de amônia 0,03% (produto recomendado pela
Anvisa)

•

2.2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
> E-mail do comprador com a solicitação

3 RESPONSABILIDADES DA ELETTRA.
> Fornecimento da equipe especializada para realização da atividade a partir dos
requisitos apresentados a baixo:
> Fornecimento de todos os materiais de aplicação para fabricação dos
equipamentos;
SP

a

O
O

Manter organização e limpeza da area onde realizaram as atividades;

Rua César Devens, 212 BE 259, Krni
Sede Jogo rjeiva CE? 2953C-GOO
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SERVIÇO: SISTEMA - TONEL - SANITIZANTE

7
Fornecimento de todos os materials de consumo;
•

Fornecimento de alimentação para os colaboradores;

> Fornecimento de transporte para os colaboradores;

4 RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
> Esclarecimentos de dúvidas sobre local de instalação;

•

» Ponte de alimentação elétrica a 10 metros do sistema;

5 EXCLUSÕES
Estão exclusos de nosso escopo os seguintes itens:
» Produto Ozónio
3> Outros itens não incluso neste escopo;
Transporte;
• Instalação.
6 PRAZO DE ExEcugÃo E ENTREGA
• Fabricação por encomenda 2 tuneis: a cada 4 dias úteis após colocação do
pedido de compra para entrega.

•

7
•

REGIME DE TRABALHO
EXECUÇÃO: Os serviços serão executados em regime normal de trabalho de
8,8hrs sendo o horário de 08:00 as 17:00 de segunda a sexta feira.

8 GARANTIA
> A Contratada garantirá a qualidade da montagem por um prazo de 06 meses
epos entrega dos serviços.
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CLIENTE: PREFEITURA DE UBATA
LOCAL: BAHIA
SERVIÇO: SISTEMA - TÚNEL - SANITIZANTE
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9

PROPOSTA COMERCIAL

1 VALOR PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
•

Serviços conforme especificado nesta proposta:

VALOR POR UM SISTEMA COMPLETO: R$ 12.695,00 (Doze mil,

•

seiscentos e noventa e cinco reels)

VALOR POR UNITARIO PARA 06 SISTEMA COMPLETO: R$ 10.800,00
(Dez mil e oitocentos reais)

VALOR TOTAL PARA 06 SISTEMA COMPLETO: R$ 64.800,00 (Sessenta e
quatro mil e oitocentos reais)

FRETE — FOB RETIRADA JOAO NEIVA ES - CEP 29680.000

•

10 IMPOSTOS DOS SERVIÇOS
S. Todos os Impostos estão inclusos, conforme percentuais abaixo:
•

PISTASEP
COFINS

•

ICMS

•

IR

Ss.

•

1:1
Lj con

CSLL
IRI
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11 REAJUSTES.
• Pregos fixos e irreajustaveis para serviços realizados até 01/11/2020;
> Após este período, os valores serão reajustados de acordo com convenção
coletiva do sindicato da categoria -SINDMETAL - ES.

•

12 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
> 50% no pedido de compra - a vista.
> 50% na coleta - a vista

13 FATURAMENTO
3> A ELETTRA Elétrica e MetalmecAnica Ltda. ME, se enquadra em uma
empresa ME.
Pulverizadores portáteis
NCM 84244100
IPI 0%
ICMS (Conforme Aliquotas do simples nacional)
Código faturamento 6101

SERVIÇOS / FABRICAÇA0 - MATRIZ
A ELETTRA - Elétrica e Metalmecânica Ltda. ME.
Rua César Devens, 212, BR 259 Km01 - João Neiva/ES
CEP: 28.680-000
CNPJ:15.529.749/0001-06 / Insc.Municipal:31034 Ansc.Estadual:083.251.41-3.

Rua César DeVens, 212 ee 259; Knie_
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14 DADOS BANCÁRIOS:
> BANCO BRASIL
)- COD. BANCO: 01
•

•

AGENCIA: 3680-03 C

)4. CONTA CORRENTE: 12845-7

15 VALIDADE DA PROPOSTA
). 10 dias.

16 CONSIDERAÇÕES FINAIS

> Na momento, agradecemos e continuamos ao seu dispor para eventuais
dúvidas ou esclarecimentos.

Atenciosamente;

Arcidio Luiz Mazim
DIRETOR COMERCIAL

Rua César Deva;na, 2;2 BR 259, Kanrir
SPdeJogo Nelva CEP 295S0-ORO
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PROPOSTA TECNICA E COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE
S.D.L MODELO TROPICAL CLEAN

Bragança Paulista 12 de Maio de 2020.

PROPOSTA: n° da proposta
Validade- 15 DIAS

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE LI BATA
CNPJ:
EMAIL: paulohenriquesrs@hotmail.com
ENDEREÇO:
TELEFONE

ropical@tropicalestufas.com.br
/-T

calEstufas

/ TropicalEstufas

/ TropicalEstufas

/ Tropical_Estufas

Av. Radames Lo Sardo. 542 - Distrito Industrial III - Bairro Uberaba - Bragança Paulista - SP
rm
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ESTRUTURA MODELO TROPICAL

CLEAN

OBJETO: SISTEMA DE DESINFECÇÃO INDIVIDUAL POR PULVERIZAÇÃO, CONTRA
VIRUS E BACTERIAS DESTINADO A DESINFECÇÃO POR PASSAGEM — PESSOAS,
CADEIRAS DE RODAS, ANDADORES, EQUIPAMENTOS E BICICLETAS.

Esnecificacão Técnica
Tipo — Estufa de uso Agricola
Caracterlsticas
Estrutura em ago galvanizado, alumínio e conexões
Fechamento e cobertura — Lona P&B 200 micra
Carpete preto no solo.

Dimensões
Largura maxima total 1,50m
Largura livre—acesso 1,00m
Comprimento total

3,00m

Altura Total

2,50m

AcionamentoAutomático por pulso elétrico programado para 10 segundos (podendo ser reprogramado)
-composto de
Sensor de presença
Moto bombas, reservatórios, filtros, manômetros e Painel de Controle
Estrutura de segurança e li

ão
tro pical@tropicalestufas.corn.br
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Proposta Comercial
Cabine de Desinfecção
Quantidade

Valor unitário

Valor Total

17.270,00

17.270,00

Composto Químico vendido separadamente - Galão 5 litros (rende
aproximadamente 4.700 passagens)
Valor unitário

Valor Total

200,00

200,00

Prazo de entrega de materiais
Prazo de entrega — 10 dias
Endereço de entrega:
Frete e Montagem inclufdos até 600km (base Bragança Paulista)
Montagem/Instalação: Instalada sobre bases próprias da estrutura, não leva fixadores ou furos
nos pisos.

Condição de pagamento da cabine:
- 3 X Boleto bancário sendo ato/30/60
0 X sem juros no cartão de crédito
- 5% desconto a vista

Cbilditatrdei:pagarinenttidoicomposto químico••
AritétirOdo••••• ,..::::.•••••••::•;•:.•
..•

tepcaI@tropcaestutas.com.br
,;(*. • ts:."-:.;
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Garantias
Jurídicas: A tropical Estufas Agrícolas Ltda, disponibiliza para seus cliente e fornecedores,
todos os documentos que comprovam sua total regularidade com os pagamentos de tributos
erh
frabalhistas.
- geral e obrigações
Técnicas: A tropical Estufas Agrícolas Ltda, garante por 01 ano, a partir da instalação, todos os
materiais contra defeito de fabricação A garantia ora citada, abrange materiais e serviços
executados pela Tropical, cabendo reposição física dos materiais danificados. Exclui-se das
garantias, materiais abrigados sob a Estufa, bem como danos causados por vandalismo ou
natureza tais como Vendaval, Granizo, descarga ou pane elétrica, uso fora dos padrões ou
objeto do produto.

Itens de responsabilidade de cliente
- Escolher, nivelar e limpar o local de instalação
- Fornecer ponto de agua e Energia Elétrica 220Vmonofasico
- Abastecimento de agua para os reservatórios
- Acompanhamento e medição do Nível de Blend nos reservatórios
- Acompanhar o funcionamento do sistema

*Foro eleito para dirimir-eventuais questões jurídicas do presente contrato 6 o de
Bragança Paulista.
Bragança Paulista,

Tropical Estufas Agrícolas Lida
-••
CNPI 01,473.805/0001-1.5

de Maio de 2020.

Cliente:
CPF:

apical@tropicalestufas.com.br
Tropical Estufas Q / tropical Estufas 0 / TropicalEstufas

/ Tropical Estufas

,

Av. Radames Lo Sardo, 542- Distrito Industrial Ill - Bairro Uberaba - Bragança Paulista - SP
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BRASILLIMPE

BFtASILLIMPE SERVIÇOS DE LIMPEZA

À Sr.a Barbara
Secretária de Sande do Município de Ubatã-BA
Conforme contato estamos enviando-lhe orçamento referente a
cabine/túnel de desinfecção contra COVID-19.

Valor Unitário (venda):
R$ 26.900,00 (vinte seis mil e novecentos reais)
•

Cabine/túnel

• Instalação
•

3.000 (três mil) litros de sanitizante

Valor locação (mensal):
R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)
•

Cabine/túnel

• Instalação
•

Manutenção

•

Abastecimento de sanitizante de acordo

COM

a necessidade por conta

da CONTRATADA.

brasillimpeba©gmail.com.br
Avenida Santos Dumont, 1256, sala 104, Lauro de Freitas — 42.700-000
(11) 9 8173 2066 / (71) 9 9108 0067
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
DATA 13 /05/2020
EMPRESA A
TEN

1

DISCRIMINAÇÃO

Mama completo de túnel sanilizante cam resevatória
e no minimo 10001, bamba adequadra 22v, iluminação
.
sistema elatrico de acordo com as comas de
egurança.

UNID.

Ida

QUÁNT

VALOR
UNITÁRIO

EMPRESA B
VALOR
UNIT RIO

VALOR TOTAL

EMPRESA C
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

MEDIA VALOR
UNITÁRIO

6
R$ 10.80000 R$
R$

64.800,00
64.800,00

R

7.270,00

R$ 103.620,00
R$ 103.620,00

R

26.900,00

R$
R$

Empresa A -ELETTRA - ELETRICA E METAUSIECANICA LEDA
CNN NA 15.529.749/0001-06
Empresa B - TROPICAL ESTUFAS AGRICOIAS VIDA
CNN 615:01.473.805/0001-15
Empresa C - BRASILLIMPE SERVIÇOS DE LIMPEZA

MEDIA TOTAL

VALOR TOTAL

Jose Marcelo Ribeiro Libarino
Diretor dc Compras

161.400,00
161.400,00

R

18.323,33

R$
R$

109.940,00
109.940,00

06/06/2019

https:/

simplificaes.govOr/sigfaciliprocesso/impríme-modelo/tipo_alvara/6/cod_alvara/7647969/co_protocolo/ESP1952367326/

SeCE ita
EStad11.3

E

ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA
DA RECEITA

SIMPLIFICA ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Inscrição Estadual: 083251413
Número de Controle
Protocolo REDESIM ESP1952367325
Nome Empresarial: ELETTRA ELETRICA E METALMECANICA LTDA
Nome Fantasia: ELETTRA
CNPJ: 15.529.749/0001-06
Atividade principal (CNAE): 2790-2/99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não
especificados anteriormente
Atividade secundaria (CNAE): 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e
industriais não especificados anteriormente, sem operador, 3314-7110 - Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, 2829-1/99 - Fabricação de
outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, pegas e acessorios, 46737/00 - Comércio atacadista de material elétrico 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 2865-8/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para as industries de celulose, papel e papelão e artefatos, pegas
e acessorios, 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas, 3314-7/21 - Manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos, 4292-8/02 - Obras de
montagem industrial, 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos
não especificados anteriormente 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 77322/02 - Aluguel de andaimes, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporaries, 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
Endereço do estabelecimento: RUA RUA CEZAR DEVENS, 2 ANDAR, SEDE, CEP: 29680000
Muncipio: Joao Neiva
Este documento foi emitido em: quinta, 06 de junho de 2019
Se impresso, verificar sua autenticidade em www.simplificaes.gov.br utilizando o código
DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO SIMPLIFICA ESPIRITO SANTO
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

htlps://www.simplifica.es.govtr/sigfacil/processo/imprime-modelo/fipo_alvara/6/cod_alvarai7647969/co_protocolo/ESP1952367325/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEVA

ALVARÁ N° 56 / 2020
Licenca para Localizacao e Funcionamento
EXERCICIO 2020
Nome cfltRar;
Nome Plantasla
Endereco:

RUA CE7AR DEVENS, 21

Atividade,
Fabricação de

Servico:
14.01 - Lubrifi
manutençao e
de qualquer obi
14.01 - Lubriti

, re-ata
moto

gem

ou

1402- Assisté

14.06 - Insta
prestados ao

, máqui
tarial por

17.01 - Assesso
exame, pesqui
inclusive eadest
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cimento 4g.ados e

17.02
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edição, interpre
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17.12 - Leilão e
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s, si

visual

Nos e

01411,14 teEsça1a5510
na, de ferrovia, rodovia, p
lnscricao Estadual:
3.03 - ALUGUEL DE MAClulatAS E Ea
Data de Emissao: 23101/2020

{Mad° ou

Validade: 31 /1 2/2020
304- Liessao de andaimes, palcos, coberturas e ou

31.01
Serviços técnicos em
congéneres.
33.01 - Servi os de

in

edificg

o temporário.

p9g mecânica, telecomunicações e
t,
tt q NSW
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https fiservicos.cloud acom.briesioaoneive-pm/servicesicerliclao_impressao.php?tc=e&cd=KEFEEENILNGJJF8Apc---GE&tpccert=c

Prefeitura Municipal de João Naive

CERTIDA0 NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0000602
CERTIFICO: Para os devidos fins que:
ELETTRA ELETRICA METALMECANICA LTDA
Devidamente Inscrito sob o CNPJ n°: 15.529.749/0001-06
RUA CEZAR DEVENS, N° 212 , SEDE JOAO NEIVA - ES, CEP 29680-000

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s),
qualquer divida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda
Municipal, de cobrar quaisquer dividas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20200000602
Validade 60 dias

Emitida Segunda-Feira, 16 de Margo de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

httpsl/servicos.cloucl.el.com.bries-joaoneive-pm/servfcesicerticlao_impressao.php?te=e&cd=KEFEEENELNGJJEMpc=-GERapccert=c
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO
Empresa especializada e habilitada a executar instalação, manutenção,
fabricação e/ou comercialização das Medidas de Segurança contra
Incéndio
• • N°: 54602

Empresa:
ELETTRA ELÉTRICA E METALMECANICA LTDA
Endereço:
Rua César Devens, N°212, SEDE - JOAO NEIVA/ES

•

CNPJ:

Inscrição Municipal:

15529749000106
Proprietario ou Responsavel Legal:
ARCIDIO LUIZ MAZIM
CPF.

RG-

89622979734

980474

Observação:
Esta empresa está devidamente cadastrada e credenciada no Centro de Atividades Técnicas do Corpo de
Bombeiros Militar, conforme estabelecido na NT 01, Parte 4, estando autorizado a exercer, no território do
Estado do Espírito Santo, as attvidades descritas abaixo em conformidade com a Legislação de Segurança
Contra Incêndio e Pânico.

.f:e]

Atividades:
SAIDAS DE EMERGENCIA(Instalação, ). SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA(Instalação;
Manutenção, Laudo I Parecer, Projeto Executive; ) SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA(Instalação;
) SISTEMA DE ALARME DE INCÉNDIO(Instalação; Laudo / Parecer: Projeto Executivo. ) SISTEMA DE
PROTEÇA0 CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)(Instalação; Manutenção: Laudo / Parecer, Prolate
Executivo, ) SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÉNDIO(Instalação, Manutenção; Laud() / Parecer, Projeto
Executivo: )
Responsáveis Técnico'
DANILO AVANCINI SANTOS, CREA/CAU ES-042809/D, CPE 10562248781 Títulos (ENGENHEIRO(A)
ELETRICISTA:)

Data Emissão:

Data Validade:

26/06/2019

26/06/2020

N° de Autenticação 16b948c0866
A aceitação desse documento esta condicionado à vedficagdo de sua autenticidade no site abaixo
http

iat.cb.es.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ELETTRA ELETRICA E METALMECANICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.529.749/0001-06
Certidão n°: 1600295/2020
Expedição: 20/01/2020, As 10:18:26
Validade: 17/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que

ELETTRA ELETRI CA E METALMECANICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
15.529.749/0001-06, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se aj verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PÁGINA N° d-cb

4i**, SIMPLES
Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 18/12/2019
• Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz
CNPJ :15.529.749/0001-06
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa
Nome Empresarial . ELETTRA ELETRICA E METALMECANICA LTDA

• Situação Atual
Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde
Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores
Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: NAG Existem
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem
Agendamentos (Simples Nacional)
Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem
g Eventos Futuros (Simples Nacional)
Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem
•

Eventos Futuros (SIMEI)
Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

PAGINA N° 30

ELETTRA ELÉTRICA E METALMECANICA LTDA
SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
ARCIDIO LUIZ MAZIM, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens,
empresorio, nascido em 30/09/1965, natural de São Gabriel da Palha, estado
do Espirito Santo, filho de Cidio Mazim e de Alice Maria Shier Mazim, portador
da carteira de identidade no. 980.474, expedida pela SPTC-ES em 30/04/2016
e CPF no. 896.229.797-34, residente e domiciliado na Rua Eduardo Bozzi, n°97,
bairro Cohab I, João Neiva, estado do Espirito Santo, CEP 29680-000, Brasil.
RAFAEL RANGEL DE JESUS, brasileiro, solteiro, eletricista, nascido em
01/09/1981, natural de João Neiva, estado do Espirito Santo, filho de
Liberalino Netto Vieira de Jesus e de Elza Maria Rangel de Jesus, portador da
carteira de identidade no, 1.665.328, expedida pela SPTC-ES em 27/02/1998 e
CPF no. 087.683.977-47, residente e domiciliado na Rua Silvino Mottos, n° 14,
Centro, Joao Neiva, estado do Espirito Santo, CEP 29680-000, Brasil.
Únicos sócios da sociedade empresarial ELETTRA ELÉTRICA E METALMECANICA

1

LTDA, com sede na Rua Cezar Devens, n° 212, andar 2, Bairro Sede, João
Neiva/ES, CEP 29680-000, inscrita no CNPJ/MF sob n° 15.529.749/0001-06,
registrada na Junta Comercial do Estado do Espirito Santo sob o n°
32201897349, RESOLVEM pela continuidade da sociedade em vigor, porem,
alterando o contrato social, conforme cláusulas e condições que se seguem:
1. Alteração do objeto social
A sociedade passa a ter por objeto social as seguintes atividades:
a) 27.90-2-99-- Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos
não especificados anteriormente;
•b) 25.11-0-00 - Fabricagao de estruturas metálicas;
c) 28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso
geral não especificados anteriormente, pegas e acessórios;

CERTIFICO O REGISTRO EH 06/06/2019 14:29 SOB LI° 20192270486.
PROTOCOLO: 192270486 nE 04/06/2019. CÓDIGO DE VERSE/CACAO:
11902586339. EIRE: 32201897349.
ELETTRA ELÉTRICA E METALMECANICA LIDA

Paulo Carer Jeffo
secazTÁnro-Gem
v/115R/A, 06/06)2019
www.simplifica.es.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autentioldede nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificaódo
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ELETTRA ELÉTRICA E METALMECANICA LTDA
SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
d)

28.65-8-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para indústrias
de celulose, papel e papelão e artefatos, peças e acessórios:

e)

33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e
materiais elétricos não especificados anteriormente;

f)

33.14-7-10 -Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
para uso geral não especificados anteriormente;

g)

33.14-7-21 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para
a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos;

h)

33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;

I)

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas;

j)

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial;

k)

43.22.3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

I) 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras
estruturas temporaries;

2

m) 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico;
n)

77.32-2-02 - Aluguel de andaimes;

o)

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquina e equipamentos comerciais
industriais não especificados anteriormente, sem operador.

Em razão de tais modificações, consolida-se o Contrato Social, com a
seguinte redação:
Capitulo I
Da Denominação, sede e filiais
Clausula primeira. A sociedade gira sob a denominação social de ELETTRA
ELÉTRICA E METALMECÂNICA LTDA e nome fantasia ELETTRA.

1,
11/ JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2019 14:29 SOE N 20192270486.
PROTOCOLO: 192270486 DE 04/06/2019. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902586339. EIRE: 32201897349.
METRE ELETRIGA E METALMEEANICA LTDA
Paulo Ge ar .1 ff
SECRETARIO-GERAL
MIAOW, 06/06/2019
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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ELETTRA ELÉTRICA E METALMECANICA LTDA
SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Cláusula segunda.

A sociedade possui a seguinte unidade:

a) Matriz — Joao Neiva/ES

Inscrita no CNPJ/MF sob n° 15.529.749/0001-06, NIRE n° 32201897349,
localizada na Rua Cezar Devens, n° 212, andar 2, Sede. João Noiva/ES,
CEP 29680-000.

Parágrafo único.

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial

ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que
aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no minima, a três quartos
do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n° 10.406/2002.

Capitulo II
Do objeto social e da duração

3
Cláusula Terceira. A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:
a)

Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos

27.90-2-99 —

não especificados anteriormente;
b)

25.11 -0-00 —

c)

28.29 -1-99 —

Fabricação de estruturas metálicas;
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de u

geral não especificados anteriormente, peças e acessórios;
d)

28.65-8-00 —

Fabricação de máquinas e equipamentos para indústrias

de celulose, papel e papelão e artefatos, pegas e acessórios;
e)

33.13-9-99 -

Manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e

materiais elétricos não especificados anteriormente;
f)

33.14-7-10

-Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos

para uso geral não especificados anteriormente;

lee

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 06/06/2019 14:29 SOB IT' 20192270486.
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ELETTRA ELÉTRICA E METALMECÂNICA LTDA
SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
g)

33.14-7-21 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para
a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos;

h)

33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;

I)

42.924-01 - Montagem de estruturas metálicas;

j)

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial;

•k) 43.22.3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
I) 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras
estruturas temporaries;
m) 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico;
n)

77.32-2-02 - Aluguel de andaimes;

o)

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e
industriais não especificados anteriormente, sem operador.

Cláusula quarta. A Sociedade iniciou suas atividades em 11 de maio de 2012

4

e seu prazo de duração é indeterminado.
Cláusula quinta. A sociedade se extinguirá somente por resolução interne
dos sócios e o patrimônio dividido entre eles na proporção da participação
no capital social.
Capitulo III
Do Capital Social

Cláusula sexta. 0 capital social é de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
dividido em 160.000 (cento e sessenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00
(um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do pais,
assim subscritas:

JUCEES
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ELETTRA ELÉTRICA E METALMECÂNICA LTDA

struinA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
QUOTAS

SÓCIOS
ARC1D10 LUIZ MAZINI
RAFAEL RANGEL DE JESUS
TOTAL

VALOR

PERC.

110.000

110.000,00

68,75

50.000

50.000,00

31,25

160.000

160.000,00

100,00

Cláusula sétima. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integratação do capital
social, nos termos do Artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro aprovado pela
Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.
Clausula oitavo. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidos a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e prego, o direito de preferência
para sua aquisigdo, se postas à venda, formalizando, se recitada a cessão

5

delas, a alteração contratual pertinente.
Capitulo IV
Da administração e do pro labore
Cláusula nona. A administração da sociedade sera exercida
[SOLADAMENTE pelos sócios ARCIDIO LUIZMAZIM e pelo sócio RAFAEL RANGEL
DE JESUS, já qualificados, corn os poderes e atribuições de representação
ativa e passive na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse
•da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto,
fazê-lo ern atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja
ern favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros. A alienação de bens,

41110
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ELETTRA ELÉTRICA E METALMECÂNICA LIDA
SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
móveis e imóveis da sociedade exigirá sempre assinatura dos sócios ARCiDIO
LUIZ MAZIM e RAFAEL RANGEL DE JESUS conjuntamente.
Parágrafo primeiro.. As procurações outorgadas em nome da sociedade
conterão poderes devidamente especificados, bem como seu período de
validade, salvo mandatos concedidos a advogados com poderes da
cláusula "ad judicia", que não torero prazo de validade.
Parágrafo segundo. No exercício da administração, os administradores terão
direito a uma retirada mensal a titulo de pro labore, cujo valor sera definido
de comum acordo entre os sócios.
Capitulo V
Do Exercício social, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras
6

Cláusula décima. 0 exercício social corresponde ao ano civil. Ao término de
cada exercício social, em 31 de dezembro. os administradores prestarão
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração doa_
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.
Parágrafo primeiro. Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros
poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período
apurado.

tit
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ELETTRA ELÉTRICA E METALMECANICA LIDA
SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
Capitulo VI
Das Deliberações Socials
Cláusula décima primeira. As deliberações serão tomadas através de
reuniões de sócios, nos termos dos artigos 1.071 a 1.080 da Lei 10.406/2002. Os
sócios reunir-se-do sempre que os interesses sociais assim o exigirem, sendo as
decisões e acordos feitos nessas assembleias transferidos para livros próprios
ou outro instrumento apropriado.
Parágrafo único. Não haverá necessidade de aviso prévio e/ou
convocação, pare realização das assembleias, caso a maioria do capital
social esteja presente, pessoalmente ou através de procuradores.
Cláusula décima segunda. Os sócios de comum acordo estabelecem que é
facultada a participação societária e a administração deles em outras

7

sociedades ou empresas, quer sejam remunerados ou não, desde que não
colidam com os interesses da sociedade.
Cláusula décima terceira. 0 presente contrato poderá ser alterado, no todop
oRe
ou em parte, mediante a aprovação de quotistas, representado a mal
.

t,

do capital social, inclusive para exclusão de sócios e indicação de
administradores.
Capitulo VII
Da Continuação da Sociedade
Cláusula décima quarto. A sociedade não se dissolverá por morte ou
incapacidade de quaisquer sócios, continuando corn os sócios
remanescentes, herdeiros do falecido ou beneficiários.

FE S
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ELETTRA ELÉTRICA E METALMECANICA LIDA
SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
Parágrafo primeiro. Os sócios remanescentes poderão adquirir as quotas do
falecido ou incapacitado, desde que haja acordo entre os sócios e os
herdeiros do falecido ou beneficiários.
Parágrafo segundo. Caso os herdeiros ou beneficiários desejarem retirar-se
da sociedade, os sócios remanescentes adquirirão as referidas quotas pelo
valor patrimonial real, de acordo com o balanço patrimonial
especificamente levantado dentro de 30(trinta) dias, a contar da data do
óbito ou da comunicação de incapacidade. 0 pagamento das quotas sera
realizado em 12(doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, corrigidas
pelo índice que reflita a inflação oficial nas épocas próprias.
Cláusula décima quinta. Havendo saida de qualquer sócio por motivo de
falência, interdição ou retirante da sociedade, os haveres serão pagos em

8

doze parcelas mensais, iguais e consecutivas, corrigidas pelo índice que
reflita a inflação oficial nas épocas próprias, iniciando-se 30 dias após
falência, interdição judicial, ou a data em que o outro sócio manifestar a
intenção de retirar-se da sociedade, como base em balanço patrimonial
especialmente levantado na data do evento.
Cláusula décima sexta. Na hipótese de liquidação da sociedade, os sócios
representando a maioria do capital social, indicarão o liquidante de acordo
com as prescrições legais.

JLIC
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ELETTRA ELÉTRICA E METALMECÂNICA LTDA
SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
Capitulo VIII
Disposições Gerais
Cláusula décima sétima. 0 Administrador declara, sob as penas da lei, que
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei
especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos, ou por crime tormentor, de prevaricação, peita ou suborno,

•

'concussdo, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou propriedade.
Cláusula décima oitava. Os casos omissos no presente contrato serão
resolvidos pelo consenso dos s6cios, com observância da Lei n° 10.406/2002.
9
Cláusula décima nona. Fica eleito o foro de JOÃO NEIVA/ES para o exercício
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em

•

via única.
Joao Noiva/ES, 31 de maio de 2019.

RECONH. FIRMA
NO V ERSO

RAFA ANGEL DE JESUS
CPF 87.683.977-47
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Cartório Rani Registro Civil e Tabelionato - Av. Presidents
Vargas, 109/101, Centro. Joao Nenia-Es. (27)3258.1193.
Reconheço por se Ghana a firma de ARCIDIO LUIZ MAORI, ;
RAFAEL RANGEL DI.EIUS. Em Testemunho de verdade. Joao
Noia-Es, 03/08/2019.
LARISSA BARCELLOS RIBEIRO - Esoreverite Ainitiar II
Selo Digital: 024067.GI4L1008.00234. Emolumentos: R$ 1E73 I
gos: RI 2.82 Total: R$ 13,82. Consulte autenticidade em
gesdunbr.
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Serviço Público Municipal

Prefeitura Municipal de Ubata
Estado da Bahia
CNPJ 14.235.253/0001-59

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 216/2020

Ubatd- BA, 13 de maio de 2020

Secretaria de Administração
Ern razão da solicitação remetida pela Secretaria Municipal de Sande, destinada
contratação emergencial para enfrentamento ao COVID-19 de empresa especializada
na fabricação de túnel sanitizante, conforme o termo de referencia dos autos deste
processo.
Enviamos o presente processo a fim de que seja informado se ha razoabilidade
para fazer face à despesa.
Confiante no atendimento do presente subscreve-me.

Atenciosamente,

sé Marcelo Ribeiro Libarino
Diretor de Compras

PAGINA

Prefeitura Municipal de Ubate
Estado da Bahia
CNPJ 14.235.25310001-59
Secretaria Municipal de Administração
Cl n°65/2020

Meta', 13 de Maio de 2020.

Ao
Departamento de Contabilidade
Nesta

Senhor,

Após analise do Processo Administrativo de número 216/2020, que visa
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE TÚNEL SANITIZANTE
conforme especificações abaixo;
a) Adequação: o ato administrativo deve ser efetivamente capaz de buscar, garantir
e sanar a necessidade da Administração Publica.
b) Necessidade: o ato administrativo utilizado deve ser de todos os meios existentes,
o menos restritivo, aos direitos individuais: neste caso especifico, a contratação de
empresa especializada no fornecimento de sistemas informatizados de gestão
pública, conforme justificative no termo de referência.

•

c) Proporcionalidade: em sentido estrito deve haver uma proporção adequada entre
os meios utilizados e os fins desejados. No caso em vigência, o valor adotado esta
em consonância corn os praticados no mercado.
d) Razoabilidade: conforme especificações contidas nos autos deste processo
atende ao principio da razoabilidade. Para tanto, solicitamos deste setor, a
verificação de dotação e saldo orçamentário para o mesmo.
Atenciosamente

Expedito Rigaud de Souza
Secretário Municipal de Administração

Rua Lauro de Freitas, n°. 199, Centro — Ubata — BA, Cep. 45.550-000
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Serviço Ptib!Ito Municipal

Prefeitura Municipal de Ubata
Estado da Bahia
CNPJ 14.235.253/0001-59

UBATA - BA, 13.05.2020

N° Cl 090-2020

AO
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE UBATA-BA
ILMa SENHORA SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA

S

Vimos autuar no Processo Administrativo n° 216-2020, conforme solicitação da Secrefaria de
Administração a respeito da existência de dotação orçamentária para A CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
FABRICAÇÃO DE TUNEL SANITIZANTE, conforme especificações constantes no Termo de Referência
em anexo informamos que:
a) Após minuciosa análise no Quadro de Detalhamento da Despesa —ODD, verificamos a existência de
previsão orçamentária para o valor da contratação.
b1 A Dotação orçamentária que ocorrerá tal despesa e:

ONGA.0: 02.10.00 - SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2.100 — ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA NAC DECORRENTE DO CORANVIROS
44.90.52.00 -EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
014-TRANSF. DE REC. DO SUS - 64.000,00

OR

e

4

-4(1,WtX
ITAVA TER ZA LOPES DOS SANTOS

Rua Lauro de Freitas, 199- Centr0
45550-000 - Llbata-Behia

PAGINA

LC

3

Prefeitura Municipal de Ubat5
Estado da Bahia
CNN 14.235.253/0001-59
CGM — Controladoria Geral do Município
Ubata/BA, 13 de Maio de 2020.

CI - Comunicação Interna 037/2020
Exma Sra
Simeia Queiroz de Souza
Prefeita Municipal de Ubatã

Assunto: Encaminhamento do processo administrativo n° 202/2020.

•

Senhora Prefeita,

Após analise do processo administrativo n° 216/2020 que tem como objetivo CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE TONEL SANITIZANTE informo que o mesmo

seguiu o tramite da despesa e encontra-se dentro das formalidades legais(LEI FEDERAL
13.979/2020 E DECRETOS REGULAMENTARES), composto com informações necessárias
para que a Comissão Permanente de Licitações proceda corn o solicitado.
Encaminho a Vossa Excelência o referido processo administrativo para sua chancela e
posterior encaminhamento a Comissão Permanente de Licitações.

•
Alex dre Curriel
Co olador Geral do Município
Matricula n°2342

Rua Lauro de Freitas, 199, Centro, Cep: 45.550 —000 — Ubat5 - Bahia
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Serviço Publico Municipal

Prefeitura Municipal de Ubat5
Estado da Bahia
CNPJ 14235.253/0001-59

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'216/2020

AUTORIZACAO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO

A Prefeita Municipal de UbatA- BA, no uso de suas atribuições legais considerando as
recomendações da Controladoria Geral e a existência de previsão orçamentaria suficiente para

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE TONEL SANITIZANTE,
conforme discriminação e quantitativos constantes neste processo AUTORIZA a abertura de
processo licitatório que atenda a determinação legal e ao interesse público.

Uhatd- BA, 13 de Maio de 2020.

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA
Prefeita Municipal de Ubatã

Rua Lauro de Freitas, n°, 199 Centro — Uloata —Bahia
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Serviço Público Municipa'

Prefeitura Municipal de Uba a
Estado da Bahia
CNPJ 14235253/000í-59

Ao décimo quarto dia do mês de maio de 2020, eu, Rubia Alves Ferreira, Presidente da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ubatà(BA), nomeado pela
Portaria n° 020/2020 de 17 de Janeiro de 2020, recebi o processo administrativo de o
N°21612020, onde consta solicitação para CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA
ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE
TUNEL SANITIZANTE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Sande, dando
prosseguimento ao processo licitatário na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Rabia Alves Ferreira
Presidente da Comissão Pbrmanente de Licitação

Rua Lauro de

Freitas, n° 199, Centro— Uba

Bahia
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Serviço Público Municipal

Prefeitura Municipal de Ubat5
Estado da Bahia
CNPJ 14.235.253/0001-59
PORTARIA N 020/2020
A Prefeita Municipal de Ubata, no uso de suas atribuições e de conformidade
com que dispõe o art. 66, inciso XII, da Lei Organica do Municipio de Ubata,
RESOLVE:
Art. 1° - CONSTITUIR COMISSÃO PERMANENTE og LICITAÇÃO, destinada ao julgamento
de CARTA CONVITE, TOMADA DE PREÇOS, CONCORRENCIA E REGISTROS CADASTRAIS,
referente a Obras, Serviços e Compras, conforme composição de membros abaixo
discriminados:
1 -CARTA CONVITE
RUBIA ALVES FERREIRA — Presidente
MARIA DA GRAÇA SOUSA SANTOS — Membro
MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS — Membro
IGOR BASTOS ROCHA MELO - Suplente do Presidente
IRISLAN DE JESUS PIMENTA- Suplente
JOSIMAR MOREIRA DOS SANTOS — Suplente
2 - TOMADA DE PREÇOS
RUBIA ALVES FERREIRA — Presidente
IRISLAN DE JESUS PIMENTA— Membro
MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS — Membro
IGOR BASTOS ROCHA MELO - Suplente do Presidente
MARIA DA GRAÇA SOUSA SANTOS — Suplente
JOSIMAR MOREIRA DOS SANTOS — Suplente
3 - CONCORRÊNCIA
RUBIA ALVES FERREIRA — Presidente
IRISLAN DE JESUS PIMENTA—Membro
MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS — Membro
IGOR BASTOS ROCHA MELO - Suplente do Presidente
MARIA DA GRAÇA SOUSA SANTOS — Suplente
JOSIMAR MOREIRA DOS SANTOS - Suplente
REGISTROS CADASTRAIS
RUBIA ALVES FERREIRA - Presidente
IRISLAN DE JESUS PIMENTA - Suplente do Presidente
Art. 20 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRFEFEITA MUNICIPAL DE UBATA, EM 10 de JANEIRO de 2020.

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA FELIX
Prefeita Municipal

Rua Lauro de Freitas, n° 199- Centro, Ubata-Ba - CEP.: 45.550-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XZXXOXHSSOM4VYHEAV2V5A
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Serviço Público Municipal
Prefeitura Municipal de Ubata
Estedo da Bahia
CNPJ 14.235.253/0001-59
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 056/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°216/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
FABRICAÇÃO DE TUNEL SANITIZANTE.
VALOR TOTAL: R$ 64.800,00 (Sessenta e quatro mil e oitocentos reais)
DATA: 14 de Maio de 2020.

DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS
NOME: ELETTRA ELÉTRICA E METALMECANICA LTDA
ENDEREÇO: Rua Cezar Devens, N°212, andar 2, Bairro Sede, Joao Neiva - ES, CEP: 29.680-000
CNPJ: 15.529.749/0001-06
MATERIAIS
ITEM
01

DISCRIMINAQA0 DOS MATERIAIS

UNID.

Sistema completo de túnel sanifizante cum reservatório de, UNI
no minim, 1000L, Bomba adequada 22V, iluminação e
sistema elétrico de acordo com as nomms de segurança.

QUANT.

VL. UNIT R$

VL. TOTAL R$

6

R$ 10.800,00

R$ 64.80000

VALOR TOTAL

R$ 64.800,00

UNIDADE SOLICITANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sacias e econômicas que visem a redução do isco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualiterio as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do Art. 196 da Constituição Federal, sendo assim e:
CONSIDERANDO o avanço do COVID - 19 no pais e no mundo, inclusive na microrregião cacaueira e a sua classificação como
Pandemia através dos protocolos expedidos pela Organização Mundial de Saúde - OMS, pelo Ministério da Saúde e pela
Secretaria Estadual de Saúde,

•

CONSIDERANDO os mandamentos da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional do coronavirus, responsável pelo surto de 2019 e
Decretos regulamentares;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal N°384/2020 de 21 de março de 2020, que declara a situação de Emergência Temporária e
Regulamenta, no Municipio de Mate' - Bahia, as medidas para o enfrentamento da emergéncia da saúde pública de importância
internacional decorrente do coronovirus.
E CONSIDERANDO que faz parte estratégica municipal de enfrentamento ao COVID-19 a instalação de tuneis sanitizantes nas
vias publicas, visando conter a circulação do coronavirus nas areas de maior circulação de pessoas devido ao funcionamento dos
estabelecimentos essenciais.
Faz-se necessário a aquisição dos itens abaixofi1cionados, para serem instalados nas Unidades de Saúde do Municipio, visando
a prevenção e combate ao Coronavirus nas Unid es de Saúde..
iat.iati-A.. .(

o Mad iro
Secretária Municipal de Saúde
RAZOES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR
A empresa a foi escolhida pelos seguintes motivos:
Mara Sant!

Empresa autorizada para o fornecimento dos materiais e prestação dos serviços;
a)
Encontra-se em situação de regularidade fiscal perante a Receita Federal, Previdência Social, Fundo de Garantia de
b)
Temo de Serviço - FGTS, Certidão Municipal, Fazenda Estadual;
c)
Possui condições de realizar a entrega [mediate dos produtos;
Rua Lauro de Freitag, n°. 199, Centro - Ubata - Bahia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÀ.
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 131/2020
CONTRATO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE TUNEL
SANITIZANTE, QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO
UBATA, DO OUTRO LADO, A EMPRESA ELETTRA
ELETRICA E METALMECANICA LTDA.
0 MUNICIPAL DE UBATA, pessoa jurídica de direito público, situado à Rua Lauro de Freitas n° 199, Centro, nesta
cidade de Ubatâ, inscrito no CNPJ sob o N° 14.235.253/0001-59, aqui denominada CONTRATANTE, representada
'Iv neste ato pela Prefeita, Sr. SIMÈIA QUEIROZ DE SOUZA, brasileira, divorciada, portadora da cédula de identidade n.°
1277024405-SSP-BA, C.P.F n.° 019.273.425-38, residente e domiciliado a Rua Jalmiro Silva, N° 18, Bairro São
Raimundo, Ubatã, e do outro lado, a Empresa ELETTRA ELETRICA E METALMECANICA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 15.529/49/0001-06, com sede na Rua Cezar Devens, N° 212, andar 2, Bairro Sede, Joao Neiva —ES, CEP:
29.680-000, doravante aqui denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio, o Sr. ARCIDIO LUIZ
MAZIM, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 30/09/1965, natural de São Gabriel
da Palha, residente e domiciliado à Rua Eduardo Bozzi, N 97, Bairro Cohab I, Joao Neiva — ES, CEP: 29.680-000,
portador da Cédula de Identidade N°.: 980.474 SPTC - ES e CPF N°.: 896.229.797-34, resolvem celebrar o presente
CONTRATO, disposto na Lei Federal N° 13.979/2020 e Decreto Municipal N° 384/2020, conforme a DISPENSA DE
LICITAÇÃO N° 056/2020 e PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21612020, mediante as seguintes Cláusulas e
condições.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
0 presente instrumento contratual tem por objeto a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO
COVID•19 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE TUNEL SANITIZANTE.
•

CLAUSULA SEGUNDA— DA DOCUMENTAÇÃO
Constituem partes integrantes deste Contrato a proposta da contratada, vencedora do item, conforme proposta.
CLAUSULA TERCEIRA • DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1 - A CONTRATANTE pagara A CONTRATADA o valor global de R$ 64.800,00 (Sessenta e quatro mil e oitocentos
reais), conforme item, quantitativos constante na planilha abaixo.
,RIMI
01

0

—UND. "-

Si lema completo de timid sandrzante com UNI
resenratóno de, no mínimo, 1000L, Bomba
adequada 22V, iluminação e sistema elètrico de
acordo com as normas de segurança

5

R$ 10.800,00

R$ 64.800,00

co

0 pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em Conta Corrente
indicada pela Contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, .2
mediante a apresentação da Nota Fiscal.
ua Lauro de Freftas, n-. 199, Centro Ubath —BA, Cep. 45.550-000
E-MAIL licitaubata@hotmailcom
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Considerando a MEDIDA PROVISÓRIA N° 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.., caso seja identificado que a
antecipação de pagamento represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação dos
serviços, ou propicie significativa economia de recursos públicos, de forma excepcional, o municipio poderá adotar tal
procedimento e solicitar como for o caso:
I — a comprovação da execução de parte ou etapa inicial do objeto pelo contratado, para a antecipação do valor
remanescente;
II — a prestação de garantia nas modalidades de que trata o art. 56 da Lei 8.666, de 1993, de até trinta por
cento do valor do objeto;
Ill — a emissão de titulo de credito para o contratado;
IV — o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por representante da
Administração; e
V — a exigência de certificação do produto ou fornecedor.
§ 1° A Contratada devera encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, a Autorização de Fornecimento, devidamente
assinada por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo ou em copia impressa caso tenha sido encaminhada
via e-mail, para conferência dos quantitativos efetivamente entregues. Não sera aceita a emissão de boletos bancários
para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
§ 2° Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos materiais/produtos, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura sera suspensa até que a Contratada tome as providencias necessárias a sua correção, passando
a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
§ 30 Nenhum pagamento isentara a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovação
definitiva total ou parcial do material.
§ 4° A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de pregos, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

4,

§

5° A Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas.

CLAUSULA QUARTA — DO FORNECIMENTO
Os produtos serão solicitados conforme as necessidades desta Secretaria e deverão ser fomecidos em, até, 12
(doze) dias, após a apresentação do Requerimento assinado por preposto devidamente autorizado pelo Municipio.
§1° A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades e
datas de entregas futuras dos produtos licitados.
§2° Caso não corresponda a qualidade exigida na proposta, o produto será recusado e deverá ser
substituido imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da
obrigação assumida, cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas em Lei.
§3° Todas as entregas devem vir acompanhadas da Nota Fiscal para verificação e atesto do
servidor responsável pelo recebimento dos produtos confeccionados.

02

C
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§4° A Contratada deverá garantir a qualidade dos materiais/produtos a serem fornecidos,
apresentando o termo de validade dos mesmos, devendo ainda, quando solicitado, substituir
prontamente o material/produto que porventura não atenda aos requisitos contratados, sob pena
das sanções cabíveis.
CLAUSULA QUINTA • DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
Constituem obrigações da contratada:

•

a) Efetuar o fornecimento dos produtos discriminados em cada Autorização de Fornecimento emitido pelo setor
de compras, de forma integral e no prazo estipulado na cláusula anterior, obedecendo rigorosamente As
especificações contidas em sua proposta comercial, inclusive quanto a marca;
Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades;
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade de caráter
urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos materiais.
e) Manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato
§1° A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência minima de 2(dois) dias do prazo máximo para
entrega dos produtos, a ocorrência de qualquer impedimento para cumprimento integral do pedido, detalhando
claramente os motivos do inadimplemento. Do contrario, sera formalmente advertida e, em caso, de
reincidência poderá ser penalizada com multa e/ou corn as demais sanções previstas neste instrumento.
§ 2° Excepcionalmente, sera admitida entrega de produto com marca diversa da que foi apresentada na
proposta de pregos da empresa CONTRATADA, desde que seja de qualidade igual ou superior A anterior e
que o fato seja anteriormente comunicado ao fiscal do contrato por meio de documento formal, no qual
apresente justificativa plausivel, devidamente comprovada.
§ 3° A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a anterior deverá ser realizada por servidor ou
comissão designada para tal fim que emitirá relatório técnico de análise aprovando ou não a substituição
mencionada no parágrafo anterior.
CLAUSULA SEXTA • DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do contratante:
a) Efetuar o pagamento na forma estabelecida no contrato.
b) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa realizar o fornecimento de acordo com as
determinações do Contrato e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
c) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
d) Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos materiais por servidor especialmente designado.

co
a)
-0
en

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais descumprimentos das obrigações contratuais, 2
fixando prazo para a sua correção;
.03
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Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes neste CONTRATO e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
0) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente
designado;
h) Arcar corn os custos de translado do objeto contratado
CLAUSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA

•

0 prazo de vigência do contrato inicia na data de sua assinatura e se encerra no dia 31 de Dezembro de 2020 ou com
a entrega total dos materiais, o que ocorrer primeiro.
CLAUSULA OITAVA— DO RECEBIMENTO DO OBJETO
0 objeto será recebido:
a) de forma provisória em até 12 (doze) dias, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que, diante
da inadequação do material recebido, imediatamente o rejeitará, registrando as ocorrências em livro próprio;
b) de forma definitiva, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após a execução das rotinas de fiscalização que comprovem a adequação
do material aos termos contratuais;
§ 1° Em caso de rejeição dos materiais entregues, a empresa deve substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, os materials entregues em que se verificarem vicios, defeitos ou especificações
diversas do que foi exigido no edital;
CLÁUSULA NONA — DA FISCALIZACÁO

A fiscalização ficará a cargo do servidor JOSÉ SERAFIM DOS SANTOS NETO, Fiscal de Contratos designado pela
Portaria N°386/2017, conforme Instrução Normative SCI 002/2017. Caso seja por este detectado algum vicio, defeito
a, ou inadequação no(s) materiais/produtos mediante simples declaração de constatação, sera de plano rejeitado o seu
recebimento.
§1° A FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer materials que não satisfaçam os padrões especificados ou
os critérios de qualidade requeridos, bem como de exigir sua pronta e imediata substituição por outros que os atendam,
sem que caiba a CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização.
§ 2° Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do
substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer onus extra para a CONTRATANTE, não
implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da
CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação aos materiais/produtos fornecidos, inclusive perante terceiros,
respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução
do Contrato.
§ 3° A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em co-responsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.
c_
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CLAUSULA DÉCIMA — DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCEIRO
Os contratantes tam direito ao equilíbrio econâmico financeiro do contrato, com base no Art. 65, II, da Lei 8.666/93,
procedendo-se a revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra vane* de pregos determinado pelo órgão
regulador, que seja imprevisivel ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere
excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.
§ 10 A contratada, quando for o caso, deverá formular á Administração requerimento para a revisão do contrato,
comprovando a ocorrência de aumento de pregos„ obedecendo o que se segue:

411 I - a comprovação sere feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de
aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do
momento do pedido de revisão do contrato;
II - junto com o requerimento, a contratada devera apresentar planilhas de custos comparative entre a data da
formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando o quanto o aumento de pregos
ocorrido repercute no valor total pactuado.
III - A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do contrato.
§ 2° Independentemente de solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a redução dos
pregos, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta.
§ 3° As alterações decorrentes da revisão do contrato serão publicadas na Imprensa Oficial.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Os recursos financeiros para fazer face as despesas correrão por conta da seguinte dotage)) orçamentária:
A Dotação orçamentária que ocorrerá tal despesa 6:
Unidade
Orçamentaria
02.10.01 — Fundo
Municipal de Saúde —
FMS

Projeto Atividade

Elemento Despesa

Fonte de Recurso

Valor

2.100 — Enfrentamento 44.90.52.00 — Equipamentos e 014 — Transf. de recursos do R$ 64.800,00
da emergência Nac. material permanente
SUS
decorrente
do
Coronavirus.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS
00
Serb de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o anus dos encargos e tributos, incidentes sobre os cp
-0
materiais/produtos, objeto do presente Contrato.
'Ea
o_
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CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na execução do contrato e
quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a
prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as seguintes penalidades:

40

a)Advertência por escrito, nos casos de falta leve.
b) Multa de 0,3% (tits décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materials, até o limite de 10 (dez) dias
corridos, calculado sobre o valor do Contrato, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos
do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela
Administração.
c) Multa de 10% (dez por canto), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento total das
obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela Administração.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de Ubatá, por
prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que causem prejuízo
Administração;
e)Impedimento de licitar com a Administração Publica (declaração de inidoneidade) pelo periodo de até 5(cinco) anos,
nos casos de falta gravissima, especialmente se a CONTRTADA falhar ou fraudar a execução do contrato, comportarsede modo iniclôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
§ 1° As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
§ 2° As sanções previstas nas alineas "a" e 1f poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções previstas nas
alíneas "b", e "c"
§ 3° As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida a ADJUDICATÁRIA ou recolhidas
diretamente à conta corrente do municipio de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da
notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei n°
8.666/93.
§ 4° As penalidades aplicadas so poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas
s6 serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade
municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a
ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
§ 5° No processo de aplicação de penalidades sera assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.
§ 6° Sera considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30(trinta) dias corridos na
entrega da parcela dos produtos solicitados.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
I - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da
Lei n°8.666/1993.
co
II - O contrato poderá ser rescindido, conforme os casos enumerados nos incisos I a XVIII do art. 78 da Lei Federal n°
8.666/93.
o_
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11.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do procedimento, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
Ill - A rescisão do contrato poderá ser:
a)determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do
artigo 78 da Lei n.° 8.666/93, mediante notificação através de oficio entregue diretamente ou por via postal,
com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas neste contrato;
b) amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao contrato desde que haja
conveniência para a Contratante e
c)judicial, nos termos da legislação.
Parágrafo Primeiro: A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
Parágrafo Segundo: De conformidade com o § 2° do artigo 79, da Lei n° 8.666/93, quando a rescisão ocorrer com base
nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do contratado, sere este ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato
até a data da rescisão;
Parágrafo Terceiro: A rescisão poderá acarretar na retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos
prejuízos causados à CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto: Em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/1993, ficam reconhecidos os
direitos da Administração.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO
0 presente instrumento obriga as partes CONTRATANTES e aos seus sucessores, que na falta delas assumem a
responsabilidade pelo seu integral cumprimento.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
0 presente CONTRATO reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei 8.666/93 e supletivamente as normas do Direito
Civil pátrio.
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
Conforme disposto na Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993 com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°
8.883, de 08 de junho de 1994, o presente instrumento contratual sera publicado no Diário Oficial do Município na II
forma de extrato, como condição de sua eficácia.
(LI
eu,
O.
Rua Lauro de FreItas, nn. 199, Centro — LIbetn —BA, Cep. 45350-000
E-MAIL: licitaubataMhotmalItom

GINAN°

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
Com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, as partes elegem o foro da Cidade da Contratante, para
dirimir as questões oriundas do presente Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente instrumento
contratual em 03 (três) vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes
contratantes.
Ubatõ - BA, 14 de Maio de 2020.
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Rua Lauro de Freitas, n2. 199, Centro —Ubata —BA, Cep. 45.550-000
E-MAIL: licitaubata@hotmail.com
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Ouinta-feira
14 de Maio de 2020
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Diário Oficial do
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Licitações
ica Municipal
Serviço Públ

Prefeitura Municipal de Ubata
Estado da Bania
CNPJ 14235.253/0001-59
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Proc.
Administrativo:
Empresa:
CNPJ
Objeto:

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°056/202
N216/2020

ELETTRA ELETRICA E METALNIECANICA LIDA
n°15.529.749/0001-06
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE TUNEL
SANITIZANTE
14 de Maio de 2020
Data
LEI INP 13.979/2020: Art. 40, § 2°. Art. 4 - B Inc. I, II e III, Art. 4°- E Inc. VI
Fundamentação
letra e)
Legal
)Sesserita
e uatro
mil e oitocentos reais)
_R$&
Valor
I
(
q

EXTRATO DE CONTRATO

Proc.
Administrativo:
Objeto:

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 1a1/2O20
N2
l6/2020
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE TUNEL
SANITIZANTE
ELETTRA ELETRICA E METALMECANICA LIDA
n0 15.529/49/0001-06
Dispensa de Licitação n° 056/2020

Empresa:
CNPJ:
Processo
Licitatório:
14/05/2020 a 31/12/2020
Vigência:
l R$ 64.800,00
Valor Global:
Valor por extenso Sessenta e quatro mil e oitocentos reais

Rua Lauro de Frotas

it 199. Centro — Mate - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JRHOPTJP9QBZBAVHAFXLNQ
Esta

aide encontra-se no site oficial deste ente.
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