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LANÇADO NO SIGA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
044/2022
Processo Administrativo: 074/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviço de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos odontológicos e médico-hospitalares.

Observação: A presente dispensa de licitação será regida pelas
normas çontidas na Lei Federal 14.133/2021, publicada no dia
01.04.2021 no Diário Oficiai da União.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
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PROCESSO ADMINISTRATIVO
N°: 074/2022
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 044/2022

u

ÓRGÃO/SETOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DÊ SAÚDE

OBJETIVO:

Contratação de empresa para prestação de serviço de
manutenção

preventiva

e

corretiva

em

equipamentos

odontológicos e médico-hospitalares.

Autuação

Processo Administrativo autuado na data
de hoje, para os devidos fins de direito.

Santaluz

Bahia,

07 de

fevereiro

de

2022.

Angela Marvá dos Reis Pinho
Comissão de Contratação

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 w/ww.santaluz.ba.gov.br
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Santaluz - BA, 07 de janeiro de 2022.

Ao Sr. Maicon da Silva Nascimento
Departamento de Compras

u

Em face da necessidade e possibilidade da futura contratação de empresa para
prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos
odontológicos e médico-hospitalares, solicito, pelo presente, pesquisa de preços,
bem como o relatório final de valor, a fim de instruir o processo no tocante ao preço
referencial.

Anexo encontra-se o Termo de Referência Simplificado para realização do
procedimento supracitado.

u

Encontro-me à disposição para dirimir dúvidas posteriores.

Atenciosamente,

Arivan Cardoso da Silva
Secretário Municipal de Saúde

VISTO
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Termo de Referência Simplificado
Cotação de preços para referência

1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e
corretiva

em

equipamentos

odontológicos

e

médico-hospitalares,

conforme

especificações estabelecidas abaixo:

Item

u

1

ESPECIFICAÇÃO

UND.

QNTD.

Serviço de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos odontológicos e médico-hospitalares,
incluindo revisão geral, limpeza e substituição de
componentes.
- Os custos do deslocamento são de responsabilidade
da empresa.

Hora

750

1.2. A definição do quantitativo foi feita com parâmetro nos anos anteriores.
1.3. O prazo de vigência da contratação será determinado a partir da data de assinatura
do contrato até 31/12/2022.
2. JUSTIFICATIVA

w

2.1. Justifica-se a presente contratação pela necessidade de atender às normas da
Vigilância Sanitária que preconiza a manutenção preventiva de equipamentos de saúde,
promovendo a segurança do paciente e dos profissionais das unidades, além de evitar
que os serviços sejam interrompidos quando algum equipamento venha a apresentar
defeito, contribuindo para a manutenção da assistência em saúde preservando os
princípios do SUS, garantindo maior acessibilidade e segurança.
3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO (LOCAL A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO E CRONOGRAMA)
O serviço contratado será realizado por execução indireta.
A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
a)

Um técnico deverá ser encaminhado ao município pelo menos uma vez por semana,

a fim de realizar os trabalhos de manutenção preventiva, podendo ser convocado mais
vezes quando a demanda for maior ou houver necessidade de manutenção corretivm
P

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

b)

Dias e horários da prestação do serviço: 08h00 às 17h00, podendo ser convocado

todos os dias da semana.
c) Periodicidade dos serviços: semanal ou conforma a necessidade.
d) A empresa se responsabilizará totalmente com as despesas de deslocamento até o
município, alimentação e hospedagem do técnico enviado, cabendo ao município
somente o translado quando houver a necessidade de manutenção na zona rural.
e) Todo 0 material de trabalho será de responsabilidade da empresa.
f) O município não arcará com as horas que o técnico enviado não estiver executando as
manutenções, quando o mesmo necessitar permanecer no município por mais de um dia
de produtividade.

4. DO PAGAMENTO:
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta corrente indicadas pelo contratado.
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal.
A validade da proposta é de 30 (trinta) dias.

u

Santaluz - BA, 07 de janeiro de 2022.

L

Arivan Cardoso da Silva
Secretário Municipal de Saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Data; 07/01/2022

SOLICITAÇÃO DE DESPESA/ PROCESSO ADMINISTRATIVO (SD/PA)
Número da SD/PA:/)4 4 / 2022

Secretaria Solicitante;
Secretaria Municipal de Saúde
Despesa;
1.1 I Aquisição de Material
3.1 I Suprimento de Fundo/Adiantamento

2 I X I Prestação de Serviço
4. I
I Outra despesa:

Especificação do Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos odontológicos e médico-hospitalares.
Justificativa da Despesa
Justifica-se a presente contratação pela necessidade de atender òs normas da Vigilância Sanitária que
/j preconiza a manutenção preventiva de equipamentos de saúde, promovendo a segurança do paciente
e dos profissionais das unidades, além de evitar que os serviços sejam interrompidos quando algum
equipamento venha a apresentar defeito, contribuindo para a manutenção da assistência em saúde
preservando os princípios do SUS, garantindo maior acessibilidade e segurança.
Prazo da Contratação: 11 (onze) meses.

Valor estimado da despesa:
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
a. Disponibilidade Orçamentária?
1. ( X ) Sim 2. ( ) Não
b. Valor provisionado?
1. (/> ) Sim 2. ( ) Não

u Data: 3 J /

2022

da Cunha Car
Setor de Contabilidac

Funcional Programática / Elemento de Despesa / Fonte
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 1101
PROJETO ATIVIDADE: 2.037
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 1101
PROJETO ATIVIDADE: 2.038
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02 / 14
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 1101
PROJETO ATIVIDADE: 2.040
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02/14
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 1101
PROJETO ATIVIDADE: 2.041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Autorização do Secretário(a): Arlvan Cardoso da Silva
Data: 03 !

Assinatura:

Arivan CdMoso da Silva
Secretário de Saúde
Autorização do Prefeito: Arismário Barbosa Júnior
Data: 0^}! 0.^ 2022

Assinatura:

Arisnrário Barbosa Júnior
V/Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep; 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Santaiuz - BA, 10 de janeiro de 2022.

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado (a) Senhor (a) fornecedor,

u

Pelo presente, solicitamos cotação de preços se possível no prazo de 03 (três) dias,
a contar do recebimento deste, para prestação de contratação de empresa para
prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos
odontológicos e médicos hospitalares, incluindo revisão geral, limpeza e substituição
de componentes, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de
Santaiuz - BA.

A escolha desta empresa se deu em razão da mesma ser uma tradicional prestadora
de serviços no ramo de contratação pretendida.

Certos de contarmos com a colaboração de Vossas Senhorias, agradecemos.

Atenciosamente,

Maico^^iáa Silva Nascimento
Departamento de Compras

y VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Teiefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL;

..£UANfii.DE..XE SUS ?IAMCQ..oãU i>d^kb^b
CNPJ:

3AJi53lJíAÍjLqmi^^
ENDEREÇO:
IIaiúu..M.otíajsà...QlLcÜjm,... .(S/J,

............ .........................
A',' 4o

TELEFONE: (9:5)

EMAIL;

Oo5 EVilLDOTE TFU (Q) GM/IIL. CoM
BANCO (NOME/N0)

AGÊNCIA N°:

CONTA CORRENTE N°:

V)nx)À!íh,rfi ~

u

VALIDADE DA COTAÇÃO DE PREÇOS:

3-0 C TniyTxh ÀJáV\)
COTAÇÃO DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos odontológicos e médicos hospitalares, incluindo revisão geral, limpeza e substituição de
componentes conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Santaluz-BA.
ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO
Serviço de manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos
odontológicos e médicos hospitalares,
incluindo revisão geral, limpeza e
substituição de componentes
*0s custos do deslocamento são de
responsabilidade da empresa.

UND

QTD

Hora

750

VALOR
UNITÁRIO

R^óOjOO

VALOR TOTAL

u

VALOR TOTAL

45. 000)00

R94s. 000,00

Valor por extenso:

/~(Qjuãn^a,..e.......... ^'1.íiMijj).

-//

//

r34.859.424/0001 -28“1
ELIANA DE JESUS PIANCÓ
0^66254526

Rua Manoel Oliveira da Silva, 40 - Pindorama
CEP: 48730-000 - Conceição do Coité-BA

f

Carimbo do CNPJ da empresa e assinatura do
responsável
Local e Data

C^úirJSi) Xq

-Ba .

de

ánti

MISTO

de 2021.
í

CO

06/06/2021

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NLMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

34.859.424/0001-28
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

13/09/2019

NOME EMPRESARIAL

ELIANA DE JESUS PIANCO 02666254526
título do estabelecimento

(NOME DE FANTASIA)

PORTE

JM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGI

ME

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

u

LOGRADOURO

NUMERO

R MANOEL OLIVEIRA DA SILVA

40

CEP

BAIRRO/DISTRITO

municIpio

48.730-000

UF

PINDORAMA

CONCEICAO DO COITE

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

josevaldoteteu@gmail.eom

(75) 9184-0192

COMPLEMENTO
********

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

13/09/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 06/06/2021 às 19:45:42 (data e hora de Brasília).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Santaluz - BA, 10 de janeiro de 2022.

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado (a) Senhor (a) fornecedor,

i\mJ

Pelo presente, solicitamos cotação de preços se possível no prazo de 03 (três) dias,
a contar do recebimento deste, para prestação de contratação de empresa para
prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos
odontológicos e médicos hospitalares, incluindo revisão geral, limpeza e substituição
de componentes, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de
Santaluz - BA.

A escolha desta empresa se deu em razão da mesma ser uma tradicional prestadora
de serviços no ramo de contratação pretendida.

Certos de contarmos com a colaboração de Vossas Senhorias, agradecemos.

Atenciosamen

Maiconí/^da Silva Nascimento
Departamento de Compras

I

M\S^0

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

1^

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:

. o2/í) • O'?'ív0>0

O

CSP: ^f%"í2)D-OOP -........................,iy®.... ............ -.. Qft.
EMAIL :^jAA^^Uj^jajíVyA ^
TELEFONE: (-?i)
ó/‘?<r
BANCO (NOME/N0)

^

. JVVrwv

CONTA CORRENTE N°: JéOOS -

AGÊNCIA N°: JO^'^ -

00 Z.

u

VALIDADE DA COTAÇÃO DE PREÇOS: ^0 -ÔuJOJ^
COTAÇÃO DE PREÇOS
OBJETO; Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos odontológicos e médicos hospitalares, incluindo revisão geral, limpeza e substituição de
componentes conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Santaluz-BA.
ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO
Serviço de manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos
odontológicos e médicos hospitalares,
incluindo revisão geral, limpeza e
substituição de componentes
*0s custos do deslocamento são de
responsabilidade da empresa.

UND

QTD

Hora

750

VALOR
UNITÁRIO

ÓÉ.iáO.OD

'^6,'DD

VALOR TOTAL
Valor por extenso;

íiixyO vrrvuLÍ.

VALOR TOTAL

ôkJáQvac>.........

«w Àjo.y/rSÕ>o «jr j^^jrj^yxxJí^ix

TEMPL J
. Rua Gregório ...
L_CEP 48730-001

ORAÇAO
P
r10 Olhos D'Agua
eiçâo do Coité-BA_|

Carimbo do CNPJ da empresa e assinatura do
responsável
Local e Data
___ de V \ fVr^k vL.it

de 2021.

'i~ visro :V

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SiTUAÇÁO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastrai
Cidadão,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver quaiquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastrai.:
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
íí-aR*.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURlDICA
NUMERO OÈ INSGRIÇÂO 08.624.647/0001-59
MATRIZ , , .

,.o

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

"bATAOÊ ABERTURA
01/02/2007

"NUME t-hlPRÈéAf^lÂL
TEMPLUS CORPORACAO LTDA

□

h H uuo DO EstAiSLEoiWíNfo (RoWtí bS PAkltAàiAi"
TEMPLUS CORPORACAO

PORTE

EPP

33.1 2-1-03 - ManutançSo 9 reparagao d» aparelhos plelromAdlcos o eleiroterapêutlcos e equlpampruos do IrradlaçSD
"CÚDIQOÊ

utsDKn,™ DÁS Al iviDADES ttôRflMlíAS SEóUN&AAlAà--------------------------------------------- --------------------------------- 33.19-8-00
46.45-1-01 cSrcl|li't»r»HU.?Sã<í de.equlpa.m0nlos 0 Produt<JS na° especificados aniorlormonte
46.45-1-03 • Comércio ãlâcalu de prt,dütoB.nÓd5onton;i8lcot Para US° médlC0' d,Úr0'C0' h0SP"alar ° d0 labora,órlos
46.46-0-01 • Comércio atacadista da cosméllcoa e produtos de psrfumarla
46.49-4-01
^ Üacaíl“la do equipamentos elétricos do uso pessoal o doméstico
46.49-4-02
a acad a a de epare hoa alatrénloos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 • Comércio atacadista da móveis e artigos da oolchoarla
46.49-4-08
’
romiíCl0
a:aoadla!a
pr?du,toa de hlSlene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00
• Comércio atacadista de méquinas, aparelhos o equipamentos para uso odonto-médloo-hospltalar; partas o
peças
46.84-2-39
47.42-3-00 : Comércio v,aroía{a,dedmãia,rW e^étrlcÒ06 <tU,m":0S ° p9,roqulmlctls Mo “-Peolflcados antclormanto
47,44-0-99 ■ Comércio varejista de materiais da construção em geral
47.51-2-01 '
47.57-1-00'’ Comíía Õ ofIiai!Sía 6sPe0!a1ljlado da equipamentos o suprimentos de Informática
doméstico, excr(o m?ormáí!Õa eacomúnlcaçã0o P°SaS 0 aC0ssórlos para aPoro,hos oletroalatrônioos para uso
47.61-0-03 ■• Comércio varejista de artigos da papelaria
47.73-3-00 ■‘ Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.74-1-00 -' Comércio varejista de artigos da óptica
47i89-0-0S- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitérioa
77.39-0-02 . Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

cBbiQO E bãscRlçAó bh mUkiíA JUftIbloA—

o

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

R GREGORIO AMANCIO
CLP

èÀlhRó/bIsYhIto----OLHOS D AGUA

48.730-000
ENOEKtÇOELETRÔf^lCO

210

’

"complemento
ANDAR 1

■TOicIplõ------------------1—
CONCEICAO DO COITE

ü?
BA

TELEFONE ..........

TEMPLUSADM@GMAIL.COM

(75) 3262-3198

tNTE feoerATiVO RfièPONSAVÊL (EFh)“

sitXjaçao CAbAèVhÂL"

OÃtA OA SlTÜAÇAO CADASTiW"

ATIVA

01/02/2007

Mõí i^ô bíi éifÚAçAô óÁbAãTí^ÁL" ‘

SITUAÇAO ÊSPECIaI-'

ÒATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

ééééééé*

□

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 da dezembro de 2018.
Emitido no dia 08/12/2021 às 13:47:20 (data e hora de Brasília).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaiuz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Santaluz - BA, 10 de janeiro de 2022.

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado (a) Senhor (a) fornecedor,

Pelo presente, solicitamos cotação de preços se possível no prazo de 03 (três) dias,
a contar do recebimento deste, para prestação de contratação de empresa para
prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos
odontológicos e médicos hospitalares, incluindo revisão geral, limpeza e substituição
de componentes, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de
Santaluz - BA.

A escolha desta empresa se deu em razão da mesma ser uma tradicional prestadora
de serviços no ramo de contratação pretendida.

Certos de contarmos com a colaboração de Vossas Senhorias, agradecemos.

Atenciosame

Maicofi da Silva Nascimento
Departamento de Compras

VISTO

c

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaiuz-BA.
Teiefone: 75 3265-2843 www.santaiuz.ba.gov.br
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL;

jJjLO-mJLd

do

(kxjv.tík

CNPJ:

Ok -

- 3-3; \ OOP V~Zò

ENDEREÇO;
.
TELEFONE; (^i )

EMAIL;

..
BANCO (NOME/N0)

AGÊNCIA N°;

CONTA CORRENTE N°;

VALIDADE DA COTAÇÃO DE PREÇOS;
..düuOfa..... .. ............ ........ .
COTAÇÃO DE PREÇOS
OBJETO; Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos odontológicos e médicos hospitalares, incluindo revisão geral, limpeza e substituição de
componentes conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Santaluz-BA.
ESPECIFICAÇÃO

ITEM

1

Serviço de manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos
odontológicos e médicos hospitalares,
incluindo revisão geral, limpeza e
substituição de componentes
*Os custos do deslocamento são de
responsabilidade da empresa.
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NEOMED00 BRASIL EIRELI
Rjò Círios Santos. 327
Conüommio Porto Miragem Galpão 29
Bjtaquinno ■ Lauro de Fretas-BA
CER42.700-000 ■ CMPJ:04,607.221,'0001-83

Carimbo do CNPJ da empresa e assinatura do
responsável
Local e Data
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de 2021.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

04.607.221/0001-83
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

19/07/2001

NOME EMPRESARIAL

NEOMED DO BRASIL EIRELI
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

NEOMED

u

CÓDIGO E

descrição

EPP
DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitaiar e de iaboratórios
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, apareihos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitaiar; partes e
peças
77.29-2-03 - Aluguel de material médico
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados
anteriormente
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica
CÔDIGÓ E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO
ROD BA-526

NUMERO

COMPLEMENTO

SN

GALPAO07

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

41.410-025

UF

BARRAGEM DE IPITANGA

SALVADOR

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

FINANCEIRO@NEOMEDDOBRASIL.COM.BR

(71) 3038-1800/ (71) 3038-1823

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1,863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 13/01/2022 âs 14:40:21 (data e hora de Brasíiia).
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Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual
Identificação
Nome Empresarial
ELIANA DE JESUS PIANCO 02666254526
Nome do Empresário
ELIANA DE JESUS PIANCO
Nome Fantasia
JM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGI
Capital Social
20.000,00
Número Identidade
Orgão Emissor
UF Emissor
1008056804
SSP
BA

CPF
026.662.545-26

Condição de Microempreendedor Individual
Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente
13/09/2019

Número de Registro
CNPJ
34.859.424/0001-28

Endereço Comercial
CEP
48730-000
Bairro
PINDORAMA

Logradouro
RUA MANOEL OLIVEIRA DA SILVA
Município
CONCEICAO DO COITE

Número
40
UF
BA

Atividades
Data de início de Atividades
13/09/2019

''W^

Forma de Atuação
Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes

Ocupação Principal
Reparador(a) de equipamentos médico-hospitalares não-eletrônicos, independente
Atividade Principal (CNAE)
33.19-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de
Funcionamento
Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de
verificação da observância dos referidos requisitos: e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento
dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo
de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*
* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.
Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: httD://www.portaldoemDreendedor.aov.br/.
Certificado emitido com base na Resolução n0 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM.
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro
sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.aov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcDl/consulta.asD.
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Número do Recibo
ME75865347

Número do Identificador

34859424000128

Data de Emissão
21/06/2021
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome; ELIANA DE JESUS PIANCO 02666254526 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.859.424/0001-28
Certidão n°; 1098038/2022
Expedição: 13/01/2022, às 16:10:31
Validade: 11/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

O

Certifica-se que ELIANA de JESUS PIANCO 02666254526 (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 34.859.424/0001-28, 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 até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à 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 jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às 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.

- /s>
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Dúvidas e sugestões : cndliütst. jus . br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome; ELIANA DE JESUS PIANCO 02666254526
CNPJ: 34.859.424/0001-28
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http;//rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:26:09 do dia 28/09/2021 <hofa e data de Brasília>.
Válida até 27/03/2022.
Código de controle da certidão: C1A0.4636.71C6.2DC4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Emissão; 13/01/2022 16:12

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20220281136
RAZÃO SOCIAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

u

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

34.859.424/0001-28

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/01/2022, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

imprimir

CAiXA

. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
34.859.424/0001-28
Razão SoCÍahELIANA de JESUS PIANCO 02666254526
Endereço:
RUA Manoel oliveira da silva 40 / pindorama /
COITE / BA / 48730-000

conceicao do

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que lhe 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 situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com 0 FGTS.
Validade:29/12/2021 a 27/01/2022
Certificação Número: 2021122902500654272362
Informação obtida em 13/01/2022 16:03:56
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf
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CONCEIÇÃO DO COITf
PÃINHA DO SISÃi

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA
N° de Controle:32765 / 2022
Contribuinte; ELIANA DE JESUS PIANCO 02666254526
CPF/CNPJ: 34.859.424/0001-28
Inscrição:
000980729
^^^rtificamos para os devidos fins de direito que, até a prensente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação
a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvando o direito de a
Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu
nome, conforme estabelece Código Tributário do Município de Conceição do Coité-Bahia.
Emissão:
Validade:

13/01/2022 às 15:49:07
13/04/2022

Observações:
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço
http://www.conceicaodocoite.ba.gov.br.
Utilize o qrcode para o link de verificação de sua autenticidade.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de Autenticidade: 0680 - 7842 - 3830

PREFEíTüfSA MUNlCíPAL DE CONCEIÇÃO DO COÍTÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ: 13.843.842/0001 -57
Endereço: Praça Theógnes Anlonio Calixto N“ 58 - Gravata
CEP: 48.730-000
Telefone: (75) 3262-2284

Conceição do Goiíé, 13 de Jeneiro de 2022

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2022
A PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, CONCEDE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO À EMPRESA:
ELIANA DE JESUS PIANCO 02666254526
JM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGI

CPF/CNPJ: 34.859.424/0001-28
Email: josevaldoteteu@gmail.com

Inscrição Municipal:

019143

ENDEREÇO: RUA MANOEL OLIVEIRA DA SILVA **««***« , 40 - PINDORAMA
ATIVIDADE PRINCIPAL
3319800 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERiORMENTE

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
De Segunda a Sexta-feira: Das 07:00h às 17:00h.

Sábado: Das 07:00h às 17:00h.
Domingos e Feriados: nuli
Alvará Ns 6918/2022

Chave de verificação:

139049307573
o
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Este documento pode ter sua autenticidade verificada no portal www.conceicaodocoite.ba.gov.br

O PRESENTE ALVARÁ DEVE SER FIXADO EM LUGAR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.
VÁLIDO ATÉ 31/12/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaiuz-BA.
Telefone; 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

I
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TERMO DE REFERÊNCIA
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Saúde
1-OBJETO:
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos odontológicos e médico-hospitalares.

u

2-JUSTIFICATIVA:
2.1. Justifica-se a presente contratação pela necessidade de atender às normas da Vigilância Sanitária que
preconiza a manutenção preventiva de equipamentos de saúde, promovendo a segurança do paciente e dos
profissionais das unidades, além de evitar que os serviços sejam interrompidos quando algum equipamento
venha a apresentar defeito, contribuindo para a manutenção da assistência em saúde preservando os
princípios do SUS, garantindo maior acessibilidade e segurança.
2.2. A definição do quantitativo foi feita com parâmetro nos anos anteriores.
2.3. Diante das justificativas apresentadas faz-se necessário a contratação de empresa por Dispensa de
Licitação, nos termos exigidos no inciso II do art. 75, da Lei 14.133/2021.
3 - DO ENQUADRAMENTO LEGAL:
3.1. O presente termo de referência tem como base legal a Lei Federal 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações,
especificadamente em seu artigo 75, inciso II).
3.2. O procedimento observado obedece ao disposto no artigo 72, incisos I a VIII, bem como o Decreto
Municipal N° 431/2021.
3.3. Nas palavras do ilustre professor Ronny Charles: “Quando a lei prevê hipóteses de contratação direta
(dispensa e inexigibilidade) é porque admite que nem sempre a realização do certame levará à melhor forma
de contratação pela Administração ou que, pelo menos, a sujeição do negócio ao procedimento formal e
burocrático previsto pelo estatuto não serve eficaz ao atendimento do interesse público naquela hipótese
específica."
3.4. Nesse mesmo sentido, o nobre doutrinador Adilson Abreu Dallari destaca que: “Nem sempre, é verdade,
a licitação leva uma contratação mais vantajosa. Não pode ocorrer, em virtude da realização do
procedimento licitatório, é o sacrifício de outros valores e princípios consagrados pela ordem jurídica,
especialmente o princípio da eficiência."
3.5. No presente caso, a dispensa de licitação torna-se mais viável ao procedimento licitatório, porém deve
ser pormenorizada em um procedimento formal, não sendo afastado nenhuma das premissas básicas de um
procedimento licitatório, como a busca pelo melhor atendimento à finalidade pública e respeito a princíplosL^.
basilares como a impessoalidade, moralidade, publicidade dentre outros;
,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Sanlaluz-13A.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br
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3.6, A contratação via dispensa de licitação, em razão do montante total e da apresentação da proposta mais
vantajosa, torna-se menos custosa economicamente e pragmaticamente do que à realização do processo
iicitatório, além de tornar mais célere e eficiente a contratação, que visa à consecução do interesse público,

4 - DA RAZÃO E ESCOLHA DO FORNECEDOR:
4.1. No que diz respeito a RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, em atendimento ao que preconiza o
artigo 72, VI da Lei 14.133/2021 e o artigo 24 do Decreto Municipal 431/2021 justifica-se por se tratar de
empresa na área do objeto de pretensão contratual, que preenche os requisitos de habilitação e qualificação
mínima necessária, além de ter ofertado a proposta mais vantajosa para a administração.
5 - DA JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS:
5.1. No que diz respeito à justificativa de preços, em atendimento ao que preconiza o artigo 72, VII da Lei
14.133/2021 e o artigo 11 do Decreto Municipal 431/2021, foi realizado pesquisa de mercado, tendo sido
apresentada 3 (três) cotações de preços, junto ao processo, tendo a empresa ELIANA DE JESUS PIANCÓ
02666254526, apresentado a melhor proposta para a administração pública;
5.2. Sendo assim, declara-se que o preço praticado para a presente contratação é compatível com o
mercado, sendo considerado justo para esta Administração.

6 ■ DO REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

w

6.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta.
6.2. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
a)
Um técnico deverá ser encaminhado ao município pelo menos uma vez por semana, a fim de realizar
os trabalhos de manutenção preventiva, podendo ser convocado mais vezes quando a demanda for maior
ou houver necessidade de manutenção corretiva.
b)
Dias e horários da prestação do serviço: 08h00 às 17h00, podendo ser convocado todos os dias da
semana.
c) Periodicidade dos serviços: semanal ou conforma a necessidade.
d) A empresa se responsabilizará totalmente com as despesas de deslocamento até o município,
alimentação e hospedagem do técnico enviado, cabendo ao município somente o translado quando houver a
necessidade de manutenção na zona rural,
e) Todo 0 material de trabalho será de responsabilidade da empresa,
f) O município não arcará com as horas que o técnico enviado não estiver executando as manutenções,
quando o mesmo necessitar permanecer no município por rnais de um dia de produtividade.
6.3. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais e equipamentos necessários à
perfeita execução dos serviços a serem prestados,
> VISTO
7 ■ ESPECIFICAÇÕES / DETALHAMENTO
JQjJJJ-'
Item

ESPECIFICAÇÃO

UND.

QNTD.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santalu2.ba.g0v.br

1

Serviço de manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos odontológicos e
médico-hospitalares, incluindo revisão geral.
limpeza e substituição de componentes.
- Os custos do deslocamento são de
responsabilidade da empresa.

Hora

750

R$ 60,00

^SÊSsasüBsszs.

R$ 45.000,00

0 valor estimado da contratação é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
8 - DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
8.1. A descrição da solução como um todo, abrange a contratação de empresa para prestação de serviço de
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos e médico-hospitalares.
8.2. A contratação em tela visa dar continuidade aos serviços acessórios que dão sustentabilidade à
otimização e adequação das atividades da administração pública, em suas atribuições finalisticas.
8.3. Os serviços deverão ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as descrições, detalhamento
e especificações contidas nesse Termo de Referência, não eximindo a empresa da responsabilidade da
execução de outras atividades atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administração.
9 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
9.1. Para que 0 objeto da contratação seja atendido, é necessário 0 atendimento de alguns requisitos
minimos necessários, dentre eles os de qualidade e capacidade de execução pelo contratado, nos termos do
artigo 72, da Lei Federal 14.133/2021.
9.2. Será exigido, conforme artigo 62 da Lei Federal 14.133/2021, documentos referente a habilitação
jurídica (premissa do artigo 66), habilitação técnica (rol do artigo 67), habilitação fiscal, social e trabalhista
(artigo 68) habilitação econômico-financeira (rol do artigo 69), todos da mesma legislação (Lei Federal
14,133/2021).
9,3. Sendo assim, os documentos exigidos serão:
1. Contrato social da empresa (todas as alterações ou última consolidação);
2. Documento de Identificação dos sócios da empresa;
3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ),
4. Regularidade perante a Fazenda Municipal;
5. Regularidade perante a Fazenda Estadual;
6. Regularidade perante a Fazenda Federal;
7. Regularidade perante a Caixa Econômica Federal;
8. Regularidade perante a Justiça do Trabalho.

VISTO

10 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
10.1, A fiscalização da contratação, decorrente desta dispensa de licitação, será acompanhada e fiscalizada
por servidor da Administração, especialmente designados, nos termos do artigo 117 da Lei Federal
14.133/2021.
10.2. A contratante deverá indiciar um responsável legal, através de documento encaminhado para o e-rnail
licita,santaluz@gmail.com ou protocolado pessoalmente no setor de licitações e contratos deste municipio,
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indicando os respectivos contatos (e-mail, celular e Whatsapp), com poderes para representá-lo perante
essa municipalidade na execução do contrato decorrete da dispensa de licitação objeto deste termo de
referência.

u

11 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DOS CRITÉRIOS PARA MEDIÇÀO E PAGAMENTO
11.1.0 recebimento do objeto do contrato, decorrente da referida dispensa de licitação, se dará:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;
11.2. 0 pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado, respeitada a ordem cronológica prevista no artigo 142 e seus incisos da Lei
Federal 14.133/21.
11.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato.
11.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei
Federal 14,133/2021.
12 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1. Os custos com a presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 1101
PROJETO ATIVIDADE: 2.037
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 1101
PROJETO ATIVIDADE: 2.038
ELEMENTO DE DESPESA; 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02/14
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 1101
PROJETO ATIVIDADE: 2.040
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02 /14
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
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UNIDADE: 1101
PROJETO ATIVIDADE: 2.041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 14
13 - FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
13.1. A seleção do prestador de serviço foi baseada com base nos requisitos previstos neste termo de
referência, atrelado a proposta mais vantajosa apresentada pela empresa ELIANA DE JESUS PIANCÓ
02666254526, inscrita no CNPJ sob o n° 34,859.424/0001-28, conforme documentos acostados aos autos
do processo.

SJ

13.2. A empresa contratada é notória em sua área de especialização, tendo cumprido todos os requisitos de
habilitação exigidos, especialmente a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação
econômico-financeira e qualificação técnica.
14 - DO PRAZO CONTRATUAL
O prazo de vigência do contrato será fixado a partir da data da sua assinatura e terá duração até 31 oe
dezembro de 2022,

SJ

15 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. A CONTRATADA obriga-se a:
15.1.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os
recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
15.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados, a critério da Administração;
15.1.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela
ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, á Prefeitura ou a terceiros;
15.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
15.1.6. Apresentar á CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de
crachá;
15.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica;
15.1.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
15.1.9. Relatar à Prefeitura toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
15.1.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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15.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
15.1.12. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições se previamente
autorizadas pela Administração;
15.2, Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de Referência.
15.3. Os termos indicados na proposta vinculam a referida contratação.
16 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
16.1.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de
acordo com as determinações do Contrato e do Termo de Referência;
16.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
16.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
16.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais iíriperfeições no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
16.1.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.
17-DO FORO
17.1. O Município de Santaluz reserva-se no direito de impugnar os serviços prestados, se esses não
estiverem de acordo com as especificações contidas neste Termo de referência.
17.2. Os casos omissos serão resolvidos com base nos dispositivos contantes na Lei Federal 14.133/2021 e
no Decreto Municipal 431/2021,
17.3. Fica eleito o foro da Comarca de Santaluz como único e competente para dirimir quaisquer demandas
do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.
Santaluz - BA, em 03 de fevereiro de 2022.

Arivan Cardoso da Silva
Secretário Municipal de Saúde
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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 074/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 044/2022
DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E NÃO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO: Em razão do
montante exíguo do fornecimento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), abaixo de R$
54,020,41 (cinquenta e quatro mil e vinte reais e quarenta e um centavos) iimite estabelecido no
artigo 75, inc. II, da Lei Federal 14.133/2021, justifica-se a contratação direta através de dispensa de
licitação, uma vez que não há obrigatoriedade de realização de certame licitatório.

w

DA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO: Em
relação ao documento de formalização de demanda e a autorização da autoridade competente para
abertura de processo de contratação, verifica-se as devidas formalizações encartadas nos autos do
processo em epígrafe.
DA COMPATIBILIDADE DE PREVISÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Foi demonstrada,
através de consulta ao setor contábil, a previsão de recursos orçamentários para custear as despesas
com 0 objeto desta dispensa de licitação.
DA RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO: Em análise aos presentes autos, observamos que
foram realizadas pesquisas de preços junto a potenciais fornecedores, tendo a empresa ELIANA DE
JESUS PIANCÓ 02666254526, CNPJ n° 34.859,424/0001-28 apresentado o menor preço giobal,
bem como toda documentação pertinente que comprova o preenchimento dos requisitos de
habilitação e qualificação mínima, ou seja, documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e
trabalhista, atendendo ao artigo 72, incisos V e VI da Lei Federal 14.133/2021,
DA JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS: Foram apresentadas junto à solicitação da unidade requisitante
número mínimo de 03 (três) cotações, com os itens e unidades de medidas devidamente
especificadas, atendendo ao preceito do artigo 23 da Lei Federal 14.133/2021.
PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO: Face ao atendimento de todos os prérequisitos legais exigidos no artigo 72 e seus incisos, entendemos que há o atendimento dos
requisitos formais para a contratação. Sendo assim, não há impedimento de ordem legal para o
acolhimento da postulação da dispensa.
Santaluz - BA, 09 de fevereiro de 2022.

Angela Maria os Reis Pinho
Presidenlje da CCD
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DECRETO MUNICIPAL N9 432 DE 16 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ERRATA NO DECRETO DE N9
430 E ALTERA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
DIRETA
DA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SANTALUZ/BA E DÃ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Arismário Barbosa Júnior, Prefeito do Município de Santaluz-BA, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, altera o Decreto de N9 430 e:
DECRETA
Art. Ia - Alteração do Artigo I9 do DECRETO DE N9 430 que instituiu a Comissão
de Contratação Direta (CCD) que atuaria nos processos de Dispensa e
Inexigibilidade de licitação do município de Santaluz/BA, nos termos da legislação
em vigor:
Art. 2e - A Comissão de Contratação Direta (CCD) que atuará nos processos de
Dispensa e Inexigibilidade de licitação do município de Santaluz/BA, nos termos da
legislação em vigor, passará a ser composta pelos nomeados abaixo, da seguinte
forma:
1. ÂNGELA MARA DOS REIS PINHO, cargo de PRESIDENTE;
2. JACKSON DA SILVA AVELINO, cargo de MEMBRO;
3. MAICON DA SILVA NASCIMENTO, cargo de MEMBRO;
Art. 3e - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Dê-se ciência.
Publique-se,
Cumpra-se.

Santaluz-Bahia, 16 de junho de 2021.

ARISMÃRIO BARBOSA JÚNIOR
Prefeito Municipal

VISTO
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Santaluz - BA, 10 de fevereiro de 2022.
Da: Comissão de Contratação
Para: Procuradoria Jurídica e/ou Assessoria Jurídica
Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos e médico-hospitalares.
Processo Administrativo: 074/2022.
Em conformidade com Lei Federal 14.133/2021, precisamente em seu artigo 72,
inciso III, solicito que seja previamente examinada a solicitação para contratação
através de dispensa de licitação e que seja elaborado um parecer jurídico para que o
mesmo transcorra dentro dos trâmites legais e lisura administrativa.
Informamos que foi utilizado como fundamentação legal para esse processo de
dispensa de licitação o artigo 75, Inciso II da Lei Federal 14.133/2021.
Segue em anexo todo Processo Administrativo contendo a Solicitação de despesa
da Unidade requisitante, cotações, razão da escolha do prestador dos serviços,
documentação para habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, indicação de recursos
orçamentários e minuta de contrato para devida apreciação.
Caso opine favoravelmente pela contratação, favor encaminhar parecer jurídico
favorável para que a autoridade superior autorize a contratação e proceda com a
devida publicidade, nos termos do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal
14.133/2021.
Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros
votos de estima e consideração.

Atenciosamente

^Arrg^ Marlàllos Reis Pinho
Presidente da CCD
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MINUTA DO CONIkA Í O
CONTRATO N° 0XX/2ÜXX

Termo de Contrato de prestação de
serviços

que

entre

si

fazem

o

MUNiCÍPlO DE XXXXXX e a
Empresa XXXXXXXXXXXX

LliJ
A Prefeitura municipal de XXXXXXXX, com sede no(a)..........................................................
na cidade de ........................................

/Estado ...,

inscrito(a)

no

CNPJ

sob o

n°

.................................., neste ato representado pelo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, inseriio(a)
no CPF n° ....................., portador(a) da Carteira de Idemidade n° ..................................... .
doravante denominada CONTRATANTE, e a pessoa jurídica ................................, inscrita
no CNPJ/MF sob o n°................ ............ , com sede no(a) ......................................................... .
na cidade de ......................................... /Estado

doravante designada CONTRA'!'Aí)a,

neste ato representada pelo(a) Sr.(a)......................, porlador(a) da Carteira de Ideniidatle iT’
................. , expedida pela (o) ..................., e CPF n°............................ rendo em vista o que
consta no Processo administrativo n° 0xx/20xx e em observância às disposições da Lei n°
14.133, de 2021 e na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de licitação n° xxx/20xx.
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.

O objeto do presente contrato a contratação de empresa para prestação de serviços de

XXXXXXXXXXXX, visando atender Secretaria Municipal de xxxxx.xxxx.xxx do município
de XXXXXXXXX/BA

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.1-0 prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de
e eneerramento em

/

/
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA i>! 1'ACAMF.NTO
3.1-0 valor do presente Termo de Contrato é de R$............(.................);
3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
3.3 - Os preços são fixos e irreajustáveis;
3.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação Fatura / Nota Fiscal,
em 02 (duas) vias que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de Finanças para a
devida aprovação.
3.5 - A Fatura / Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de
xxxxxxxx, inscrita no CNP.I/MF n° xx.xxx.xxx/OOOl-xx. sediada a xxxxxxxxx, neste
Município.
3.6 - Não será efetuado qualquer pagamento a titulo de antecipação do valor contratado
mesmo que a requerimento do interessado.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - A Dotação orçamentária que correrá tal despesa é: Categoria Econômica 3000 Despesas Correntes, Órgão XX.XX - Secretaria Municipal de xxxxxx, Projeto/Atividade

w

xxxx - xxxxxxxxxxxxxxx. Valor R$ x.xxx,xx, Fonte de Recurso - xx, Elemento de Despesa
xx.xx.xx.xx - xxxxxxxxxxxxxx, conforme disposto na Lei de meios vigente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
5.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei iT 14.133
de 2021;
5.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO

í
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6.1 - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela
Secretaria solicitante.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES
7.1 - Constituem obrigações da CONTRATANdd::
a) efetuar o pagamento prestação de serviços do objeto do presente Contrato de acordo com
o estipulado na Cláusula Terceira deste Instrumento.
b) na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contrato, será
acrescida ao valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a título de compensação financeira,
aplicada desde o dia imediatamente subsequente do vencimento até o do seu efetivo
pagamento.
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7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar os serviços com estrita obediência à descrição constante no orçamento e na
planilha discriminativa;
b) manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as obrigações
assumidas e bem assim com as condições de habilitação liscul e trabalhista.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

w

8.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONT RATO, o Município poderá aplicar
a CONTRATADA multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuí/.o
das demais penalidades previstas na Lei 14.133/21, inclusive responsabilização civil e penai
na forma da Legislação específica;
8.2 - Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisfio de
contrato, declaração de inidoneidade e suspensão do diieito de licitar e contratar com o
MUNICÍPIO, que serão aplicadas em função da natureza e gravidade da falta cometida,
garantida a ampla defesa.
8.3 - O MUNICÍPIO reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao
pagamento das multas aplicadas.
8.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das mulias
aplicadas em definitivo.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 137
da Lei n° 14.133, de 2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
9.2 - E admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com.fem outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato;
9.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalrnente motivados assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa;
VISTO
y.
■
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CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
11.0 - Os casos omissos serão decididos pela CON'l R/VTAN TH, segundo as disposições
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais nonntis fedcríiis de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078. de
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas c princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FtJNDAMK.N l AÇÀO LECAL E
PUBLICAÇÃO
11.1 - O presente Contrato tem embasamento legal no artigo 7.5, inciso II da 14.133. de
2021.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de XXX como único e competente para dirimir
quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.
13.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma para que produzam os efeitos legais.

xxxxxxxx - BA, XX dc xxxxx.vx de 20xx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.KXX

CONTRATANTE
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PARECER JURÍDICO N° 63/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 074/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 044/2022
EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇAO - LEGALIDADE
I - RELATORIO
Trata-se de solicitação de Parecer Jurídico acerca da legalidade da contratação da
empresa ELIANA DE JESUS PIANCÓ 02666254526 inscrita no CNPJ/MF sob o n°
34.859.424/0001-28, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos e médico-hospitalares,
nos termos do art. 75, II da Lei Federal 14.133/2021.
Constam no processo administrativo:

o

I - documento de formalização de demanda e termo de referência;
II - estimativa de despesa;
III - pareceres técnicos, requisitos exigidos;
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários;
V - comprovação de requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;
VII - justificativa de preço;
VIII - autorização da autoridade competente.
Deve ser ressaltado que a análise da assessoria repercute estritamente sobre a
apreciação jurídica da contratação, não havendo qualquer opinião sobre o mérito
administrativo.
Esse é o resumo dos fatos, passamos a nos manifestar.
II - DA FUNDAMENTAÇÃO
A regra geral em nosso ordenamento jurídico, atribuída pela Constituição Federal, é a
exigência de que a celebração de contratos pela Administração Pública seja precedida de
licitação pública (CF, art. 37, XXI).
Existem, entretanto, determinadas situações em que, legitimamente, celebram-se tais
contratos sem a realização de licitação prévia, enquadrando-se nas hipóteses de
Inexigibilidade e Dispensa de Licitação.
Assim, conforme previsão do Artigo 75, 11, da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de
Licitações) , atualizada pelo Decreto n° 10.922/2021, que dispõe sobre a atualização dos
valores estabelecidos na referida Lei, trouxe em seu texto a possibilidade de realizar dispensa
de licitações para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 (cinquenta e
quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de outros serviços e compras.
Com efeito, conforme o artigo supra, os critérios se aplicam no caso em tela, uma vez
que, consoante disposto no Artigo 75, inciso II, da Nova Lei de LÍ£Íla£ões e Contratos (Lei n°
14.133/2021), in verbis:
VISTO

ri 013 LQ.
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Art. 75. É dispensável a licitação:
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00
(einquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;
Destaca-se inicialmente que das dispensas de licitações, com base na Lei 14.133/2021,
0 amparo legal se encontra, respectivamente, em seu artigo 53, §1°, inciso I e II c/c o artigo
72, inciso III, que assim dispõem;

O

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o
órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle
prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
§1° - Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico
da Administração deverá:
I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de
atribuição de prioridade;
II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de
forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis
à eontratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados
em consideração na análise jurídica. ”
Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os
casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser
instruído com os seguintes documentos:
I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico
preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto
executivo;
II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no
art. 23 desta Lei;
III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o
atendimento dos requisitos exigidos”.
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários
com o compromisso a ser assumido;
V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e
qualifieação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;
VII - justificativa de preço;
VIII - autorização da autoridade competente
Com efeito, para efetuar contratações através de Dispensa de Licitação com fulcro no
artigo supra, a Administração deve necessariamente observar requisitos acima descritos.
No caso dos autos, verifica-se que os requisitos supra foram considerados, vez que se
observa o seguinte: comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e
qualificação mínima necessária; bem como a razão da escolha do contratado, justificativa de
preço e autorização da autoridade competente.
Destaca-se, ainda, que nos autos constam os documentos de formalização de demanda
e termo de referência, contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar o objeto requisitado.
Consta, ainda, estimativa da despesa, mediante pesquisa (Hxeía com 3 (três)
fornecedores, através de solicitação formal de cotação.
■ci"1 VISTO

i CLl-ãlÀ^ ç
C___ í

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
PROJUR - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 wv\/w.santaluz.ba.gov.br
Npta-se, ainda, que o valor a ser contratado está dentro do limite previsto na Nova Lei,
ressaltando que a realização de procedimento licitatório específico oneraria ainda mais os
cofres públicos, haja vista que demandaria a utilização de pessoas, tempo e material para sua
conclusão.
Considerando que o serviço a ser realizada possui valor inferior a R$ 54.020,41
(cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), é forçoso concluir pela
possibilidade legal de contratação direta, através de Dispensa de Licitação, uma vez que, o
caso em questão, se amolda perfeitamente nos valores previstos no Artigo 75, inciso II, da Lei
n° 14.133/2021, atualizada pelo Decreto n° 10.922/2021.
Por conseguinte, pode-se afirmar que, dentro das regras dos valores estabelecidos pela
legislação vigente, não há qualquer óbice quanto à pretensão.
Por fim, embasando-se na documentação acostada no presente Processo
Administrativo de responsabilidade do Setor requisitante, não se constatou irregularidade
capaz de impedir o atendimento da demanda.
III - DA CONCLUSÃO
Pelo exposto, opino pela possibilidade da contratação por Dispensa de Licitação, uma
vez observadas as recomendações elencadas no corpo deste Parecer, nos termos do art. 75, II
da Lei Federal 14.133/2021.
Salvo melhor juízo,
E 0 Parecer.
Santaluz- BA, 11 de fevereiro de 2022.

u

AnandqA^riig/Sántos Ferreira
Subprocuradora Jurídica
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ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 074/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 044/2022.
CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de licitação,
que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do fornecedor, quanto
pela justificativa dos preços, vez que a empresa apresentou o menor preço global;
CONSIDERANDO que 0 processo foi instruído com os documentos e requisitos que
comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o
contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO da Comissão de Contratação que prevê que a
DISPENSA DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c 75, INC. I!,
da Lei Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências
legais e os requisitos mínimos para a contratação;
No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72,
VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 044/2022, nos
termos descritos abaixo:
Objeto a ser contratado:

Contratado:
Prazo de Vigência:
Valor Total:
Fundamento Legal;

Contratação de ernpr„".:a
manutenção preventiva
orretíva
odontológicos e médico-hospiíalares.
ELIANA DE JESUS PIANCÓ 02666254526
16/02/2022 até 31/12/2022
R$> 4
kí
45.000,00
d.uuu,uu (quarenta e cinco mu
n reais;>
Artigo 75, inciso li da i.ei Federal 14.133/201

equipa nienloí

Determino ainda que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em
atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que
fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.
Santaluz - BA, 16 de fevereiro de 2022.

Arismádo Banbosa Júnior
Pr&reito Municipal
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ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 074/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 044/2022
CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de licitação,
que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do fornecedor, quanto
pela justificativa dos preços, vez que a empresa apresentou o menor preço global;
CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que
comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o
contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO da Comissão de Contratação que prevê que a
DISPENSA DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c 75, INC. II,
da Lei Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências
legais e os requisitos mínimos para a contratação;
No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72,
VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 044/2022, nos
termos descritos abaixo;
Objeto a ser contratado:

Contratado:
Prazo de Vigência:
Valor Total:
Fundamento Legal:

Contratação de empresa para prestação de serviço de
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos
odontológicos e médico-hospitalares.
ELIANA DE JESUS PIANCÓ 02666254526
16/02/2022 até 31/12/2022
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco rnil reais)
Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

Determino ainda que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em
atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que
fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.
Santaluz - BA, 16 de fevereiro de 2022.

Arismárío Barbosa Júnior
Prefeito AAunidpal

° \J\S10
http://pmsantaluzba.imprensaoficial.org/
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CONTRATO N" 064/2022

Termo de Contrato de prestação de serviços
que entre si fazem o MUNICÍPIO DE
SANTALUZ e a Empresa ELIANA DE
JESUS PIANCÓ 02666254526.

u

A Prefeitura Municipal de Santaluz, com sede no(a) Av. Getúlio Vargas - Centro
Administrativo, na cidade de Santaluz/Estado da Bahia, inscrito(a) no CNPJ sob o n°
13.807.870/0001-19, neste ato representada pelo Prefeito Arísmário Barbosa Júnior,
ínscrito(a) no CPF n° 016.459.665-76, doravante designado simplesmente de CONTRATANTE
e a pessoa jurídica ELIANA DE JESUS PIANCÓ 02666254526 inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 34,859.424/0001-28 com sede na Rua Manoel Oliveira da Silva, n" 40, Pindorama,
Conceição do Coité-BA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela
Sr.a Eliana de Jesus Piancó, portadora da Carteira de Identidade n° 10.080.568-04 expedida
pela SSP/BA e CPF n° 026.662.545-26, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n° 074/2022 e em observância às disposições da Lei n° 14.133, de 2021 e na Lei
n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decoirente da Dispensa de licitação n° 044/2022, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas;
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.
O objeto do presente contrato trata-se da contratação de empresa para prestação de
serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos e
médico-hospitalares.
Item

1

ESPECIFICAÇÃO

UND.

QNTD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Serviço de manutenção preventiva e corretiva
em
equipamentos
odontológicos
e
médico-hospitalares, incluindo revisão geral,
limpeza e substituição de componentes.
- Os custos do deslocamento são de
responsabilidade da empresa.

Hora

750

R$ 60,00

R$ 45.000,00

CL AUSULA SEGUND A - DO PRAZO
2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 16/02/2022 e
encerramento 31 /12/2022.

^ Visto
!)
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

u

3.1 — O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais),
3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
3.3 - Os preços são fixos e irreajustáveis;
3.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação Fatura / Nota Fiscal,
em 02 (duas) vias que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de Finanças pai a a devida
aprovação.
3.5 - A Fatura / Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Santaluz,
inscrita no CNPJ/MF n° 13.807.870/0001-19, sediada na Av. Getúlio Vargas, S/N°, Centro,
Santaluz, neste Município.
3.6 - Não será efetuado qualquer pagamento a titulo de antecipação do valor contratado mesmo
que a requerimento do interessado.
3.7 - Na execução deste contrato as despesas relativas à pessoal representam um total de 60%
(sessenta por cento), sendo os 40% restantes relativos a gastos com insumos, impostos e
diversos.
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
ÓRGÃO; Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 1101
UNIDADE; 1101
PROJETO ATIVIDADE: 2.037
PROJETO ATIVIDADE; 2.040
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
ELEMENTO DE DESPESA; 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02
FONTE DE RECURSOS: 02 / 14
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 1101
UNIDADE; 1101
PROJETO ATIVIDADE: 2.038
PROJETO ATIVIDADE: 2.041
FXEMENTO DE DESPESA; 3.3.90.39
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS; 02 / 14
FONTE DE RECURSOS: 14
CLAUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
5.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei n° 14.133 de
2021;
5.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO
VISTO
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6.1 - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela
Secretaria solicítante.
CLÁUSULA SÉTIMA-DAS OBRIGAÇÕES
7.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento prestação de serviços do objeto do presente Contrato de acordo com o
estipulado na Cláusula Terceira deste Instrumento.
b) na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contrato, será
acrescida ao valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a título de compensação financeira,
aplicada desde o dia imediatamente subsequente do vencimento até o do seu efetivo
pagamento.
7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA;
a) prestar os serviços com estrita obediência à descrição constante no orçamento e na planilha
discriminativa;
b) manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as obrigações
assumidas e bem assim com as condições de habilitação fiscal e trabalhista.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Mimicípio poderá aplicar a
CONTRATADA multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das
demais penalidades previstas na Lei 14.133/21, inclusive responsabilização civil e penal na
forma da Legislação específica;
8.2 - Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de contrato,
declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO,
que serão aplicadas em função da natureza e gravidade da falta cometida, garantida a ampla
defesa.
8.3 - O MUNICÍPIO reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao
pagamento das multas aplicadas.
8.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas aplicadas
em definitivo.
CLÁUSUL A NONA - DA RESCISÃO
9.1-0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 137 da
Lei n° 14.133, de 2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
9.2 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato;
y VISTO '
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9,3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
11,0 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

w

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E
PUBLICAÇÃO
11.1 - O presente Contrato tem embasamento legal no artigo 75, inciso II da 14.133, de 2021.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Santaluz como único e competente para dirimir
quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.
13.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma para que produzam os efeitos legais.
Santaluz - BA, 16 de fevereiro de 2022.

.Anstttario Barbosa Júnior
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Eliana de Jesus Piancó
ELIANADE JESUS PIANCÓ 02666254526
CONTRATADA

*“34.859.424/0001-28n
•■LIAWA DE JESUS PIANCÓ
02666254526
I

lei Oliveira da Siiva. 40 - Pindorama
'30-000 - Conceição do Coile-BA

Cerílicado de Regularidade
do FGTS -CMF

IriSCriigSOi
34.SS9.424/0001-2e
RaJEi® SodtelKLIANA DE jÊSUS PIANCO 02066254520
Endereça:
ftUA manoel oliveira da silva .«j > rindorama
corr e./ sa / 4S730-ooo
A Caixa Econômica Federal, no uso
7, da Lei 8.036, de 11 de maio ds
empresa adrha identificada encontr
Fundo de Garantia do Tempo de Ser
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O presente Certificado não servirá de orova contra
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou
decorrentes das obdqações com o FGTS
Vallda<l.e;09/02/2022 a 10/03/2022
Certlflcação Kimero; 20220209151234977808/
Informação obtida em 09/02/2022 1S:12: ,ít>
h ufütearãr deste Certificado para os úns previstos ern í
condicionar 1 a verificação de íjutantiriGadi'' nri sit?; aa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ 1
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Santaluz - BA, 16 de fevereiro de 2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ N° 13.807.870/0001-19
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 044/2022
EXTRATO DO CONTRATO
Processo Administrativo; 074/2022 Contrato: 064/2022 Contratante: Prefeitura
Municipal de Santaluz Contratada: ELIANA DE JESUS PIANCÓ 02666254526 Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos odontológicos e médico-hospitalares. Vigência; 16/02/2022
a 31/12/2022 Valor: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco niil reais).
Dotação Orçamentária:
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
ÓRG/\0: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 1101

UNIDADE: 1101

PROJETO ATIVIDADE: 2.037

PROJETO ATIVIDADE: 2.040

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

ELEMENTO DE DESPESA: 3,3.90.39

FONTE DE RECURSOS: 02

FONTE DE RECURSOS: 02 / 14

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE: 1101

UNIDADE: 1101

PROJETO ATIVIDADE: 2.038

PROJETO ATIVIDADE: 2.041

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

ELEMENTO DE DESPESA: 3,3.90.39

FONTE DE RECURSOS: 02 /14

FONTE DE RECURSOS: 14

Fundamentação legal: artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

r^Angela Marija dos Reis Pinho
Presidente da Cor lissão de Contratação

Sexta - feira
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EXECUTIVO

EXTRATO (CONTRATO Ns 064/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ {

í

Av. Gelúlio Vargas - Ceniro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. .■rTpsííSrípt:
Telefone. 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Santaluz - BA, 16 de fevereiro de 2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ N° 13.807.870/0001-19
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 044/2022
EXTRATO DO CONTRATO
Processo Administrativo: 074/2022 Contrato: 064/2022 Contratante: Prefeitura
Municipal de Santaluz Contratada: ELIANA DE JESUS PIANCÓ 02666254526 Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviço dej manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos odontológicos e médico-hospitalares. Vigência: 16/02/2022
a 31/12/2022 Valor: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Dotação Orçamentária:
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 1101
UNIDADE: 1101
PROJETO ATIVIDADE: 2.037

PROJETO ATIVIDADE: 2.040

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

FONTE DE RECURSOS: 02

FONTE DE RECURSOS: 02/14

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE: 1101

UNIDADE: 1101

PROJETO ATIVIDADE: 2.038

PROJETO ATIVIDADE: 2.041

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

FONTE DE RECURSOS: 02/14

FONTE DE RECURSOS: 14

Fundamentação legal: artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021

Angela Maria dos Reis Pinito
Presidente da Comissão de Contratação

http://pmsantaluzba.imprensaoficial.org/

