SãiiEâTe,rezinha

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N°. 136/2020
•

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 055/2020: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
CONECTOR Y ADULTO, RETO E LISO E TRAQUEIA DE PVC
1800MM X 22MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
BAHIA, NO COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO
COVID-19, CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL N°
13.979/2020.
SOLICITANTE
BASE LEGAL
CONTRATADO
VALOR GLOBAL
ESTIMADO
CONTRATO

Secretaria Municipal de Saúde
Art. 24, inciso II, Lei N°8.666, de 21/06/1993
CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA SILVA LTDA EPP

R$ 575,00(quinhentos e setenta e cinco reais)
099/2020
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ESTADO DA BANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
Poder Executivo Municipal

SnEãTerezinha
Unidos pelo Prob,,,,,

TERMO DE REFERÊNCIA
ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA DE SAÚDE
1.

Objeto:

O presente Termo de Referência tem por objetivo definir os conjuntos de elementos que norteiam a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTOR Y ADULTO,
RETO E LISO E TRAQUEIA DE PVC 1800MM X 22MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA - BAHIA, NO COMBATE E PREVENÇÃO
DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL N° 13.979/2020

2.

Justificativa:

O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer os requisitos e especificações técnicas para
a aquisição de Conector Y adulto, reto e liso e traqueia de PVC 1800mm x 22mm que irá atender o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19 Coronavirus.
Neste momento em que o Brasil e o mundo atravessam uma das maiores crises já vividas, a pandemia
gerada pelo COVID-19 - Coronavirus, mais do que nunca, é fundamental a manutenção das unidades de saúde
com Conector Y adulto e traqueia de PVC, visando garantir o atendimento da população em situação de
vulnerabilidade, neste momento de situação de emergência, evitar existência de risco a segurança de pessoas,
servidores, os agentes de saúde e pacientes.
Partindo para a situação prática, o Município de Santa Teresinha, através do Decreto N° 1393 e
139412020, estabeleceu medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
Internacional decorrentes do COVID-19 - Coronavirus, bem como regulamentou estas medidas.
Ocorre que o Município se deparou, com uma necessidade a ser atendida: o desabastecimento de
nossos fornecedores com contrato vigente, e precisa encontrar um fornecedor apto a atender a demanda um
particular que esteja enquadrado nas situações excludentes.
Esta necessidade está fundamentada na Medida Provisória n° 926/2020, a qual, alterou a Lei Federal n°
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13.979/20, que trata das normas licitatórias e contratuais para o período de combate do COVID-19 Coronavírus, tendo em vista o desabastecimento nos fornecedores com contratos vigentes junto a esta
Prefeitura.
A aquisição destes produtos são medidas para viabilizar o tratamento e/ou obstar a contaminação ou a
propagação do COVID-19 - Coronavírus nas Unidades de Saúde de nosso Município.
Enfim, a aquisição do Conector Y adulto e traqueia de PVC, objeto deste Termo de Referência, visa
atender a alta demanda das unidades básicas de saúde, bem como, hospitais, destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19 - Coronavírus e garantir
saúde de qualidade à população, os quais, em caso de ausência poderão comprometer o atendimento à
população de nosso Município.

3.

Fundamentação Legal:

Lei Federal n° 13.979 de 06/02/2020 alterada pela Medida Provisória n° 926/2020 de 20/03/2020, Decreto
Municipal N° 1393 e 1394/2020, bem como a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
4.

Do Valor:

O valor médio estimado de R$ 575,00(quinhentos e setenta e cinco reais) a contratar foi baseado em Pesquisa de
Preços elaborada no objetivo de atender as orientações legais e normativas, sendo que apenas uma empresa
acudiu ao chamamento com estoque para imediato fornecimento.
O fornecimento está incluído todos os custos diretos e indiretos necessários ao perfeito fornecimento dos bens,
inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, fretes, mão-deobra para carga e descarga, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação
social trabalhista e previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos
causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas regulamentos e posturas municipais,
estaduais e federais, bem como o lucro.
5.

Forma de Execução:

O objeto deste Termo de Referência será de entrega IMEDIATA, em até 24(vinte e quatro) horas, mediante
autorização da respectiva Secretaria solicitante
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Os itens licitados somente serão recebidos mediante a apresentação da Nota Fiscal. Não será permitido o
recebimento com VALES PARA POSTERIOR FATURAMENTO;
As embalagens deverão apresentar identificação dos itens licitados, marca do fabricante, número de lote, data
de fabricação, prazo de validade que não deverá ser inferior a 12 meses, registro no Ministério da Saúde e nome
do responsável técnico com respectivo número do CRF;
O transporte e o descarregamento ocorrerão por conta exclusiva da CONTRATADA, sem qualquer custo
adicional solicitado posteriormente

LOCAL DE FORNECIMENTO:
Os fornecimentos do objeto desta licitação deverão ser realizados no Almoxarifado da Secretaria de Saúde,
no município de Santa Teresinha/Bahia, de acordo com a solicitação de fornecimento.

Especificação / Detalhamento:

6.

•

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID
-

1

CONFECÇÃO DE CONECTOR Y
ADULTO, RETO E LISO

UND

2

RAQUEIA DE PVC 1800MM X
22MM

UND

QUANT

MARCA

VALOR
UNIT

5

10

VALOR TOTAL
7.

Vigência:

A vigência da contratação será de 06(seis) meses e iniciará na data de sua assinatura.

8. Dotação Orçamentária
Conforme Orçamento Municipal para 2020 a ser fornecida pela Contabilidade
9.

Pagamento
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O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega da nota fiscal, devidamente certificada e
atestada por autoridade competente; com as seguintes certidões: Receita Federal, FGTS, Trabalhista, Estadual
e Municipal, no caso de pessoa jurídica;
10.

Acompanhamento e Fiscalização

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
No mínimo, um agente público, representante da administração receberá os produtos entregues pelo fornecedor
e, após a devida conferencia aporá sua assinatura, local e data atestando que os produtos entregues estão de
acordo com as características de quantidade e qualidade contratadas pela administração. Caso haja alguma
inconformidade a autoridade superior deverá ser comunicada para adoção de medidas cabíveis.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.
11. DaslInfrações e das Sanções Administratiyas
Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666/93, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da
licitação:
Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da
proposta;
Apresentar documentação falsa;
Deixar de Prestar os serviços exigidos no certame;
Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal;
Fizer declaração falsa;
Ensejar o retardamento da execução do certame.
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A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
Multa de até 1%(um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
I mpedimento de licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até cinco anos;
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência,
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8,666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator,
o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
Legislação aplicável nos casos omissos: conforme Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Diante disto, se faz necessário realizar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE CONECTOR Y ADULTO, RETO E LISO E TRAQUEIA DE PVC 1800MM X 22MM, PARA
SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA — BANIA, EM
CARÁTER EMERGENCIAL, NO COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - CORONAVIRUS,
CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL N° 13.979/2020, com o prazo de 06(seis) meses.
Faz a Administração Pública a escolha da Pessoa Jurídica denominada CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO
DA SILVA LTDA EPP, CNPJ de n. 07.986.035/0001-90.
Razão da escolha:
Optou-se pela referida empresa em razão da urgência de aquisição de Conector Y adulto e traqueia de
PVC, proveniente da pandemia do COVID — 19 - Coronavírus, haja vista que, o município de Santa Teresinha,
dispõe de poucas empresas que fornecem esses materiais, ficando inviável, a realização de pesquisa de preços
do mercado, sendo assim, a empresa em epigrafe, nos oferece referência técnica necessária para a execução
do fornecimento, o que, de forma geral, demonstra que está apta a realizar o objeto pretendido pelo Município de
forma integral, contemplando todas as suas necessidades.
Praça Apio Medrado s/n — Centro — Santa Terezinha — Bahia
CEP 44.590.000 — site: www.santaTerezinha.ba.io.org.br
CNPJ: 13.693.650/0001-01 Fone:(75) 3639-2132 Fax (75) 36392141

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR - 06/07/2020 10:05:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f702a2d0-123f-4b94-b665-9ea2ee92cc53

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
Poder Executivo Municipal

Sãii6aTerezinha
UnKles peio Prot,,,,
Justificativa cio preço:
Não efetivou-se levantamento de preço junto as empresas que pudessem prestar o fornecimento
necessários ao suprimento das necessidades do Município, sendo que, como consta nos autos, o município não
dispõe de empresas qualificadas para suprir em caráter emergencial, a necessidade do município, haja vista
que, somente a empresa CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA SILVA LTDA. EPP ofereceu cotação para
os itens necessários para atender a Secretaria de Saúde, na forma da cotação em anexo, que a este se integra
para todos os efeitos legais.
CRONOGRAMA FISICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTOS
Os pagamentos a serem efetuados para a empresa a ser contratada, ocorrerão mediante a aferição ao
fornecimento/serviço, após atesto do setor competente e, nas condições e especificações constantes da cotação
de preços, além da conformidade com os recursos financeiros que darão suporte ao contrato a ser celebrado
entre as partes.
Considerando pesquisa junto ao Orçamento Municipal do corrente exercício e constatando que existe
disponibilidade de Dotações Orçamentárias para as contabilizações das referidas despesas, encaminhamos o
presente Processo ao Exmo, Sr. Prefeito, a fim de que, após a sua análise, autorize a abertura do competente
Processo Administrativo de Dispensa de Licitç.ão-cnfowe estabelece A LEI FEDERAL N° 13.979/2020.
Santa Teresinha - Bahia, 11 de raio de 2020.
CLAÚ DIA PÊDÉ1AL UZA SANTOS
SECRETARIA DE SAÚDE
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https://outlook.live.com/mail/0/inbox/idiAQQkADAwATYwMAlt..

AVENIDA ANITA GARIBALDI, no 1051
FEDERACAO
SALVADOR
CNPJ:07.986.035/0001-90

BA 40210-750

Telefone(71) 32479161
Fax:(71)

IE: 068911298

Data:15105/2020

Cliente: 9698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
Fantasia:
Cnpj/Cpf :13.693.850/0001-01
Endereço:pç APIO MEDRADO
Complem:
Numero:S/N

Bairro: CENTRO

Cidade:SANTA TERESIN HA
Região:GERAL
Contato:

Pedido: 39165

•

CtSdlgo Nome

Insc.Est: ISENTO

Observação:
Forma Pagto:A VISTA
Entrega:
Vendedor:MARCOS FALCÃO

BA

CEP:44590-000

Operador:MARCOS
Op, Baixa:

Tel: (75)3839-2132

TeVFax:(75)3639-2141 1(75)

NF: O

Tipo:A

Referência

Local

STATUS:

CSTUnd. Qtde.Preço UnitPreço Total

5108 CONECTOR Y ADULTO RETO LISO
VENT32
000UN
5,00
2900 TRAQUEIA DE PVC JGM 1800MM X 22MM VENT148
000UN
10,00
Peso Bruto/Liq.:
25,00
25,00 Subtotal >>»
15,00
Vencimentos:
Desconto»
15/05/2020 Valor: 575,00 SiL Doc.: DOC/TED/TRANSFERENCIA
BANCARIA
Frete» Emitanta
Seguro »»
Desp Aces. >
Total >>»»

35,000
40,000

175,00
400,00
875,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR - 06/07/2020 10:05:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f702a2d0-123f-4b94-b665-9ea2ee92cc53

CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA EPP
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1 of 1
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https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATYwMA1..

CNPJ: 10.818.420/0001-33/ I.E: 27,124.646-1
R UA CARLOS CORREIA,402, GALERIA NOSSA SENHORA DE LOURDES
SALA 109,SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU-SE

PRÉ-PEDIDO
NOME: Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

item

•

2.

CNPJ/CPF:
113.693.650/00041-01
ENDEREÇO:PC AMO MEDRADO 5/N
COMPLEMENTO
BAIRRO
CENTRO
CIDADE
SANTA TEREZINHA BA
EMAILI
75 36392132
PRODUTO,
OTO VALOR UNITÁRIO
Total
Un
Especificação
Quant
VALOR TOTAL
Preço
d.

,

traqueia de pvc 180

un

10

45,00

R$

450,00

Connector em Y

un

5

55,00

R$

275,00

TOTAL

725,00

ARACAJU,15 de maio de 2020
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS
PAGAMENTO A VISTA
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10.

ç
1 of 1

Ç3'
'
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Patos de minas 12 de maio de 2020
ORÇAMENTO
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA/MG
QUANT. UNID.
UND
3

PRODUTO
ITEM
UNIVERSAL
AUTOCLAVAVEL
TRAQUÉIA ADULTO
04
FILTRO HMEF
04

•

_

3

MARCA
SCAV

UND

SCAV

V TOTAL
V UND
R$1200,00 R$3.600,00
R$49,00

R$147,00

ENTREGA: IMEDIATA
FRETE: GRÁTIS
PAGAMENTO: CONTRA EMBARQUE
VALIDADE 5 DIAS OU ENQUANTO DURAR OS ESTOQUE

r0-8648 1881
SOARES
COMERCIAL
LTDA EPP
Murilo Soares Mota
082.090.676-05
Administrador

& MOTA

Cavliána, 200
Rua
Cep 38703-792
Vista
BOa
U)
MINAS - MG
DE
ATOS
P

L

•

I

011PI: 084118.188/000190 i Ruo °aviem 200. Rito Boo Visto. Pelos de mine,- NIG i 58705-792
Point:(54)58254552 1 otendimento@sooresmoto.com.br 1 sootennoto.00ei.be

(5)i
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Esoaresemota

Sociedade
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52 Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da

Empresária

"CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA SILVA LTDA" que se regerá pelas Cláusulas e
Condições Seguintes:

CNPJ N2 07.986.035/0001-90
N IRE 29.203.861.544

CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 13/05/1986
na cidade de Salvador, Estado da Bahia, portadora da Cédula de Identidade sob o N2 09.509.29786, expedida pela SSP/BA, com inscrição no CPF (MF) 025.154.335-88, residente e domiciliada

•

nesta Capital, na Rua Professor Edgar Matta, Ne 180, Apartamento 501, no bairro de Ondina, CEP
40.170-140.
M ARCOS ANTÓNIO FALCÃO DA SILVA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens,
empresário, nascido em 27/12/1960 na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, residente e
domiciliado nesta Capital, na Rua Professor Edgar Matta, N2 180, Apartamento 501, no bairro de
O ndlna, CEP 40.170-140, portador da carteira de Identidade n9 2.426.328 expedida pela SSP/BA com
inscrição no CPF (MF) N9 203.736.865-87.
Ú nicos sócios da sociedade empresária denominada CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA SILVA LTDA
com sede no Município de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Anita Garibaldi, N2 1051, Lojas
04/05/06, no bairro da Federação, CEP: 40.210-750, inscrita no CNPJ sob n2 07.986.035/0001-90,
Inscrição Estadual Ne 068.911.298, Inscrição Municipal Ne 276.868/001-55 com seu constitutivo
inicial arquivado na JUCEB sob o número 29.203.861.544, consoante despacho de 10.05.2006,
resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o seu Contrato Social
e o fazem mediante as Cláusulas seguintes:
CLÁUSULA 19(PRIMEIRA): OBJETO SOCIAL

•

A sociedade passa a ter o seguinte objeto: Comércio varejista de artigos esportivos, comércio
varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos e aluguel de imóveis próprios.
CNAE FISCAL
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos;
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
6810-2/02 - aluguel de imóveis próprios.
CLÁUSULA 21 (SEGUNDA): Face à modificação ocorrida os sócios quotistas, na busca do seu próprio
a perfeiçoamento institucional, de comum acordo, resolvem dar nova redação e Consolidar o seu
Req: 81800000222553
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Contrato Social, em cumprimento ao comando legal emanado do Novo Código Civil em vigor, lei
10406/02, mediante termos, Cláusulas e condições que adiante livremente estipulam, aceitam e
m utuamente se obrigam cumprir, por si e por seus herdeiros c/ou sucessores.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 13/05/1986
na cidade de Salvador, Estado da Bahia, portadora da Cédula de Identidade sob o No 09.509.29786, expedida pela SSP/BA, com Inscrição no CPF (MF) 025,154.335-88, residente e domiciliaria
nesta Capital, na Rua Professor Edgar Matta, N5 180, Apartamento 501, no bairro de Ondina, CEP
40.170-140.
M ARCOS ANTÔNIO FALCÃO DA SILVA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens,
empresário, nascido em 27/12/1960 na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, residente e
domiciliado nesta Capital, na Rua Professor Edgar Matta, N2 180, Apartamento 501, no bairro de
Ondina, CEP 40.170-140, portador da carteira de identidade no 2.426.328 expedida pela SSP/BA com
I nscrição no CPF (MF) No 203.736.865-87.
ú nicos sócios da sociedade empresária denominada CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA SILVA LIDA
com sede no Município de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Anita Garibaldi, No 1051, Lojas
04/05/06, no bairro da Federação, CEP: 40.210-750, inscrita no CNPJ sob no 07.986.035/0001-90,
I nscrição Estadual Ne 068.911.298, inscrição Municipal No 276.868/001-55 com seu constitutivo
I nicial arquivado na JUCEB sob o número 29.203.861.544, consoante despacho de 10.05.2006,
resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, consolidar o seu Contrato Social e o fazem
mediante as Cláusulas seguintes:

DA DENOMINAÇÃO DA SOCIEDADE
CLÁUSULA 1. (PRIMEIRA): A sociedade gira sob a denominação social de "CAMILA ALVES SAMPAIO
de
FALCÃO DA SILVA LTDA" é uma Sociedade Empresária, organizada sob o tipo e natureza jurídica
conjunto de
Contrato
o
constituindo
este
Regência,
de
às
Leis
observância
Limitada,
com
Sociedade
legal.
todas as disposições e Cláusulas que disporão sobre sua atividade e funcionamento regular e
PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade utilizará o seguinte nome fantasia nas suas atividades "SMA"

DA SEDE SOCIAL
Estado da
CLÁUSULA 2.(SEGUNDA): A Sociedade tem sede e foro jurídico no Município de Salvador,
40.210CEP:
Federação,
Bahia, na Avenida Anita Garibaldi, 1,44 1051, Lojas 04/05/06, no bairro da
filiais,
manter
abrir
e
oportuno,
750, podendo, a critério dos sócios quotistas e quando julgarem
as
respeitadas
interesses,
seus
sucursais, escritórios, ou outros estabelecimentos onde convier aos
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restrições e exigências legais, fazendo inclusive os respectivos e Indispensáveis destaques de parte
ou parcelas do capital que se afigurarem necessários,

DO OBJETO SOCIAL
CLÁUSULA 3i (TERCEIRA): A Sociedade tem o Seguinte objeto SoClal: Comércio varejista de artigos
esportivos, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio
varejista de artigos médicos e ortopédicos e aluguel de imóveis próprios.
CNAE FISCAL
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos;
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
6810-2/02 - aluguel de imóveis próprios.

DO PRAZO DE DURAÇÃO
CLÁUSULA 4'(QUARTA): A sociedade iniciou as suas atividades em 17.04.2006 e seu prazo de duração
é por tempo Indeterminado O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL
vigente no
CLÁUSULA Se (QUINTA): O capital social constituído totalmente integralizado em moeda
Pais é na importáncla R$ 20.000,00 (vinte mil reais) representado por 20.000 (vinte mil) quotas no
valor unitário de R$ 1,00 (hum real), assim distribuído dentro do quadro societário.

56C103

VDA3

M ARCOS ANTÔNIO FALCÃO DA SILVA

19.000

19.000,00

95

1.000

1.000,00

5

20.000

20.000,00

100

CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA SILVA
TOTAL

W

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade dos sócios quotistas é, nos termos da Legislação de
deste
R egência, restrita ao valor de suas quotas determinado na Cláusula Quinta
integralização
do
pela
solidariamente
respondem
todos
Contrato,
mas
I nstrumento de
Capital Social, conforme preceitua o artigo 1052 do Código Civil, Lei n2 10.406/2002,
SEGUNDO: Os eventuais aumentos do Capital Social não importam
ecessariamente
em alteração da própria Sociedade, no entanto implicam em alteração do
n
ficando modificada a respectiva Cláusula que trata especificamente do
só
Social,
Contrato

PARÁGRAFO

Capital Social.
obrigações sociais,
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os Sócios não responderão subsidiariamente pelas
Lei
n 2 10.406/2002.
Civil,
Código
VIII,
do
997,
artigo
o
1054
c/c
artigo
conforme estabelece o
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PARÁGRAFO QUARTO: As quotas do capital da Sociedade não podem ser utilizadas pelos
sócios para garantir obrigações destes perante terceiros, sendo vedada a penhora das
q uotas desta Sociedade para a garantia de obrigações particulares dos sócios, até porque
nenhum estranho também será recebido neste ambiente social sem a concordância de todos
os sócios. Assim fica devidamente veiculado pelos signatários contratantes que as quotas da
Sociedade não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou mesmo gravadas, total
ou parcialmente, a qualquer título, salvo se com autorização de sócios que representem a
m aioria absoluta do capital social.
PARÁGRAFO QUINTO: A vedação expressa no parágrafo antecedente Impede, inclusive, a
i nclusão de sócios pela apresentação das quotas em hasta pública, pela adjudicação judicial
ou por decorrência de execuções ou qualquer processo judicial contra sócios ou a própria
Sociedade.

DA CESSÃO DE QUOTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
CLAUSULA 6. (SEXTA): Nos casos de aumento do Capital Social todo sócio quotista terá sempre
assegurado o exercício do seu direito de preferência na subscrição das quotas que lhe couber no
Capital Social, garantia que lhe é assegurada legalmente, observada a proporção das que já possuir
na data do aumento a ser promovido.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Firmada então a deliberação sobre o aumento proposto do Capital
Social, com acolhimento de nova subscrição de quotas para integralização em dinheiro,
créditos ou bens, comunicar-se-á incontinentemente a todos os quotistas da Sociedade tal
2

decisão, indicando assim a totalidade do aumento de Capital Social a ser promovido e a
participação que nele poderá ter cada sócio quotista, devendo os interessados manifestar o
seu desejo nessa participação, diligenciando todas as providências cabíveis para consignar a
sua efetivação, total ou mesmo parciais, dentro do prazo de 60 (sessenta} dias contados da
comunicação.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O sócio quotista que manifestar o seu desinteresse em acompanhar a
subscrição e o aumento do Capital Social, ou deixar de manifestar-se por ausência de
comunicação, ficará privado de participar do evento, renunciando assim desta maneira ao
seu direito de preferência, para que os outros sócios possam efetivar o aumento do Capital
Social.
PARÁGRAFO TERCEIRO: As quotas sociais e os direitos de subscrição somente poderão ser
cedidos a terceiros, até então estranhos à composição social, se os consócios e a Sociedade,
de
notificados por escrito e para no prazo de 15 (quinze) dias, para exercerem, em igualdade
respeito.
A
manifestarem
a
aquisição,
não
se
na
condições, seu direito de preferência
notificação conterá o nome do terceiro Interessado na aquisição das quotas e o preço por
ele proposto.
PARÁGRAFO QUARTO: Se todos os consócios manifestarem seu direito de preferência, a
que então
cessão das quotas e/ou direitos de subscrição far-se-á na proporção das quotas
possuírem.
preferência na
PARÁGRAFO QUINTO: A Sociedade somente poderá exercer o direito de
exercerem.
o
não
sócios
se
os
quotas,
parcial
das
aquisição total ou
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PARÁGRAFO SEXTO: Não exercido o direito de preferência pelos quotistas e/ou pela
Sociedade, o cedente desta forma estará automaticamente autorizado a efetivar a cessão ao
terceiro indicado, tendo para tanto o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do vencimento dos
prazos indicados nos parágrafos antecedentes, após o qual a notificação perderá a sua
eficácia.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Se não for efetivada a cessão nesse prazo fixado e persistir o sócio na
i ntenção de alienar suas quotas sociais, todos os procedimentos aqui consignados, referente
ao exercício de direito de preferência, terão que ser renovados, mesmo que o pretendente a
adquiri-las seja o mesmo anteriormente indicado.
modificação
PARÁGRAFO OITAVO: A cessão total ou parcial de quotas, sem a correspondente
quanto
a estes
eficácia
terá
sócios,
não
todos
os
de
do Contrato Social com o consentimento
e a Sociedade.

DA ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES
sócios
CLÁUSULA 72 (SÉTIMA): A administração da Sociedade será exercida individualmente pelos
que
SILVA,
DA
q uotistas CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA e MARCOS ANTÔNIO FALCÃO
ordinária
da
ficam investidos e autorizados, a praticar todos os atos necessários à administração
podendo desse
Sociedade, representando-a ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente,
ou de
administração
modo, em nome da própria Sociedade, praticar quaisquer atos de ordinária
confessar,
disposição, tais como, exemplificadamente: receber citação, dar quitação, transferir,
Estabelecimentos ou
transigir, promover a contratação de empréstimos ou financiamentos a
movimentar e
Instituições Financeiras, oficiais ou privadas, com garantias reais ou pessoais, abrir,
notas
encerrar contas bancárias, emitir, assinar e endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio e
aceitando
fixando
e
promissórias, alienar, onerar, ceder e transferir bens imóveis e direitos a eles relativos,
posse e
preços e formas de pagamento, recebendo e dando quitações, transferindo e emitindo
no
especificando
Sociedade,
da
domínio, transigindo, bem como constituir procuradores em nome
mandato,
I nstrumento de procuração, os atos que poderão ser praticados e o prazo de vigência do
vedado, em qualquer hipótese o substabeiecimento.
para o
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os atos praticados com inobservância das regras estabelecidas
Sociedade.
relação
à
e xercício da representação societária serão Ineficazes em
fianças ou outras
PARÁGRAFO SEGUNDO: É expressamente vedada à prática de avais,
em transações ou
social
denominação
da
emprego
garantias de favor, bem como o uso ou
sociais.
interesses
negócios estranhos aos objetivos e
DAS REUNIÕES,DAS ASSEMBLÉIAS DE SÓCIOS E DAS DELIBERAÇÕES

SOCIAIS

reuniões de sócios, presididas e
CLÁUSULA RN (OITAVA): As deliberações sociais serão tomadas em
reunião a ser levada posteriormente a
secretariadas pelos sócios presentes, que lavrarão uma ata de
manutenção do Livro de Ata de
registro em órgão competente, ficando a Sociedade dispensada de
10.406/2002.
Assembléia, conforme Art. 1072, em seu parágrafo 62, da Lei
em primeira
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A reunião dos sócios instala-se com a presença,
com
segunda
social, e em
convocação, de titulares de no mínimo (três quartos) do capital
10.406/2002.
q ualquer número, como preceitua o artigo 1.074 da Lei ne
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1.071 e seguintes da lei 10.406/2002.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica dispensada a reunião dos sócios, quando estes decidirem por
1072,
escrito sobre as matérias objeto de deliberação, nos termos da Parágrafo 39, do Artigo
d a Lei 10.406/2002.
PARÁGRAFO QUARTO: A reunião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em lei,
ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo
com o Artigo 1.078, da Lei n9 10.406/2002, e extraordinariamente sempre que os interesses
sociais exigirem o pronunciamento e deliberação dos sócios, salvo se todos os sócios
deliberação e
estiverem presentes e decidirem por escrito acerca da matéria em pauta de
a provação.

DAS RETIRADAS DE PRÓ-LABORE
uma
CLÁUSULA 9.(NONA): Os sócios quotistas poderão, de comum acordo, fixar em reunião de sócios,
r etirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO
CLÁUSULA 108 (DÉCIMA): O Exercício Social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de
dezembro, e ao término de cada exercício o administrador prestará contas justificadas de sua
de
a dministração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço
perdas
lucros
ou
os
quotas,
suas
de
proporção
sócios,
na
aos
cabendo
R esultado Econômico,
a purados (art. 1065, CC 2002).
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Sociedade deliberará em reunião dos sécios, devidamente
convocada, nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, sobre as contas
a presentadas pelo administrador.
do
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica a Sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros
reposição
observada
a
mensais,
balancetes
levantamento
de
em
base
Social,
com
Exercício
Artigo
desses lucros quando a distribuição afetar o Capital Social, conforme estabelece o
1,059, da Lei n2 10.406/2002.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos casos de ocorrentes prejuízos apurados nas Demonstrações
Financeiras, serão eles de igual modo suportados pelos sócios.
particular, forma
PARÁGRAFO QUARTO: Os sócios poderão estabelecer, mediante documento
fixados na
participação
de distribuição de lucros e honorários diversa dos percentuais de
Cláusula Quinta.

DAS QUOTAS REPRESENTATIVAS DO CAPITAL
quotas, indivisíveis,
CLÁUSULA 11.(DÉCIMA PRIMEIRA): O Capital Social aqui constituído divide-se em
voto.
a
direito
com
todas
sócios,
representativas de participação societária dos
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PARÁGRAFO SEGUNDO: As decisões ou resoluções serão registradas no "Livro de Atas de
artigos
Reuniões". Para deliberação válida será observado o disposto no artigo 1.010 c/c os
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de condomínio de quotas, os direitos a ele inerentes, somente podem
ser exercidos pelo condômino representante, ou pelo inventariante do espólio do sócio falecido.
UNIÃO
DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO, SEPARAÇÃO JUDICIAL, DIVÓRCIO, OU DISSOLUÇÃO DE
ESTÁVEL DE SÓCIO
constituirá
CLÁUSULA 128 (DÉCIMA SEGUNDA): O falecimento e a interdição de qualquer sócio não
com os
atividades
m otivação e causa para a dissolução da Sociedade, que continuará exercendo suas
autorizado.
sócios remanescentes, herdeiros, sucessores e o incapaz, este, desde que legalmente
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ocorrendo o falecimento ou Impedimento legal de qualquer um dos
sócios, caberá aos sócios remanescentes, juntamente com um dos herdeiros nomeados,
sucessores ou representante legal, proceder ao imediato levantamento do Balanço
Patrimonial, Nativo de toda a apuração dos haveres de cada uma das Partes, na proporção
das quotas sociais.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se em

partilha

decorrente de separação judicial, divórcio ou

d issolução de união estável de sócio forem atribuídas quotas sociais a cônjuge ou convivente
não sócio, a este serão pagos os respectivos haveres sociais.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou
judicialmente, não podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas
concorrer a divisão periódica dos lucros apurados, até que se liquide a Sociedade, conforme
o art.1.207 do Código Civil.
PARÁGRAFO QUARTO: O ingresso na Sociedade dos herdeiros do sócio em recesso, ou do
cônjuge separado/divorciado ou do ex-convivente de sócio, por eles requerido por escrito,
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do óbito ou do trânsito em julgado da sentença
de separação/divórcio/dissotução de união estável, em substituição ao recebimento dos
respectivos haveres sociais, depende exclusivamente da aprovação dos demais sócios, que
d eliberarão por maioria absoluta de capital, sem Inclusão, na formação do quorum
deliberativo, das quotas do sócio pré-morto ou separado/divorciado/ex-convivente.
PARÁGRAFO QUINTO: Para efeitos de apuração de valores o Balanço Patrimonial será
levantado nos 30 (trinta) dias subsequentes ao evento, e depois de apurado devidamente o
v alor dos haveres do sócio falecido ou impedido legalmente, a Sociedade pagará esse valor
em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e imediatamente sucessivas, a primeira delas
com vencimento 30 (trinta) dias após o Balanço.
PARÁGRAFO SEXTO: Em não se compatibilizando a hipótese de sucessão societária entre
partes legitimas, mediante processo de substituição por força de solução de parentesco, os
haveres e deveres dos sécios, resultantes da retirada, falecimento, ausência ou interdição,
serão apurados em Balanço Especial produzido para efeito de prestação de contas e
atribuições de valores levados a créditos ou a débito, com vista à indenização de pagamento
nas mesmas condições do parágrafo anterior.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE:
CLÁUSULA 13e (DÉCIMA TERCEIRA): Dissolve-se a Sociedade quando ocorrer:
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(S

O vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este, e sem oposição de sócio, não entrar a
Sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por prazo indeterminado;

II.

O consenso unánime dos sócios;

III. A

deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na Sociedade de prazo indeterminado;

IV. A falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;
V. A extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

Sociedade entrará em dissolução, liquidação e partilha nesses casos
legais, ou quando assim deliberarem sócios representando, mais da 54 (metade) do Capital
Social. Em qualquer das situações essa mesma maioria deverá eleger o Ilquidante, arbitrar
seus honorários e fixar a data de encerramento do processo liquidatário.

PARÁGRAFO ÚNICO: A

DA RETIRADA DE 5DCI0
CLÁUSULA 14a (DÉCIMA QUARTA):

Qualquer sócio poderá, a qualquer tempo e sem declinação de
m otivos, retirar-se da Sociedade, desde que a notifique assim como aos outros sócios, com a
a ntecedência de 90 (noventa) dias, apurando-se e pagando-se os seus devidos haveres na forma das

disposições deste Instrumento.

CLÁUSULA 15'(DÉCIMA QUINTA): Constituem-se

motivos para exclusão de sócios: a) descumprimento

das clausulas do presente contrato; b) exercer atividades prejudiciais à sociedade; c) deixar de
c umprir decisões tomadas pela maioria dos sócios.

PARÁGRAFO ÚNICO: A

Sociedade poderá, mediante deliberação de sócios que representam

m ais de '54 (metade) do Capital Social restando ao sócio que não concordar, retirar-se da
Sociedade, recebendo para isso, sua participação no capital e demais haveres, nos termos
das disposições deste Contrato.
Ocorrendo a hipótese prevista na Cláusula anterior e que o sócio
dissidente não queira receber os seus haveres, nem assinar o instrumento para a sua retirada da
Sociedade, os sócios remanescentes automaticamente poderão deliberar sua exclusão e depositar

CLÁUSULA 16.(DÉCIMA SEXTA):

em juizo os mencionados haveres e, em consequência, de imediato, entre si e sócios outros que
pretendam admitir na Sociedade, promoverem a Alteração Contratual.

DA CONTINUIDADE DA SOCIEDADE E DO PAGAMENTO DOS HAVERES:
assim que a Sociedade não se dissolverá em virtude de
continuação,
desde que os sócios remanescentes queiram dar-lhe
sua
impeçam
a
que
não
causas
devidos
a quem de direito. Se somente um sócio quiser dar
haveres
os
vez
pagos
e
uma
continuidade
continuidade à sociedade, terá ele o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para recompor então a

CLÁUSULA 17'(DÉCIMA SÉTIMA): Determinado

pluralidade social, sob pena de dissolução da Sociedade.
Para efeitos de apuração de valores um Balanço Patrimonial será
levantado nos 30 (trinta) dias subsequentes ao evento, cuja data base é a da ocorrência da
referido eventos, e destinado à apuração dos haveres devidos a quem deles for credor, como
exemplificadamente, o sócio em recesso, os herdeiros de sócio pré-morto, o cônjuge

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
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I.

excluído.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Considera-se como data do evento, para fins de determinação do
parágrafo anterior, a data da notificação feita pelo sócio dissidente em recesso, a data da
m orte de sócio, a data de requerimento do cônjuge separado/divorciado ou ex-convivente
de sócio, a data de requerimento do sócio retirante voluntário, a data da assembléia de
sócios que excluiu o sócio desajustado, a data de qualquer outro evento que dê causa à
a puração dos haveres.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Na elaboração do Balanço não serão considerados os lucros ou perdas
a nteriores à ocorrência do evento que lhe deu causa, exceto se forem consequência direta
de atos que o antecederam.
PARÁGRAFO QUARTO: A Sociedade pagará o valor dos haveres apurado em 24 (vinte e quatro)
parcelas iguais, mensais e imediatamente sucessivas, a primeira delas com vencimento 30
(trinta) dias após o Balanço, acrescidas de 12,0% (doze por cento) ao ano "pró-rata
tempore" e de correção monetária se não vedada em lei, adotado na ocasião o índice que as
partes de comum acordo escolherem, incidindo a partir da data do evento até o efetivo
pagamento de cada parcela.

DOS CASOS OMISSOS
CLÁUSULA 1811 (DÉCIMA OITAVA): De conformidade com o que dispõe o Artigo 1.053, parágrafo único,
d o Código Civil (Lei nQ 10.406/2002), e como já aqui consignado nas disposições preliminares deste
I nstrumento, observar-se-á na omissão do diploma legal nominado e deste Contrato, o conjunto das
disposições contidas na Sociedade Limitada, bem como a legislação advinda posteriormente e
a plicável à matéria.

DAS OPERAÇÕES DE REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA:
CLÁUSULA 19E(DÉCIMA NONA): A Sociedade poderá, mediante deliberação de sócios que representam
m ais de 14 (metade) do Capital Social: a) transformar-se; b) incorporar outra empresa; c) ser
i ncorporada por outra ou outras empresas; d) cindir-se parcialmente em duas ou mais empresas; e)
fundir-se com outras empresas, restando ao sócio que não concordar, retirar-se da Sociedade,
recebendo para isso, sua participação no capital e demais haveres, nos termos das disposições deste
Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios renunciam expressamente ao exercício do direito de recessão
da Sociedade, em virtude desta Sociedade transformar-se em outro tipo social.
CLÁUSULA 201(VIGÉSIMA): Ocorrendo a hipótese prevista na Cláusula anterior e que o sócio dissidente
não queira receber os seus haveres, nem assinar o Instrumento para a sua retirada da Sociedade, os
sócios remanescentes automaticamente poderão deliberar sua exclusão e depositar em juízo os
mencionados haveres e, em conseqüência, de imediato, entre si e sócios outros que pretendam
admitir na Sociedade, promoverem a Alteração Contratual.

DA LEI DE REGÊNCIA E FORO:
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separado/divorciado ou o ex-convivente de sócio, o sócio retirante voluntário e o sócio

ocorrer mudança
q ualquer outro Foro, por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha
d e domicílio de qualquer dos sócios quotistas.
com as
CLÁUSULA 228 (VIGÉSIMA SEGUNDA): O presente contrato será regido e Interpretado de acordo
obrigações
inadimplemento
das
caso
de
em
particularmente
leis da República Federativa do Brasil e,
redação
sociais aqui previstas, de acordo com os artigos 461 e 632 respectivamente da nova
Código de
atribuída às Leis ngs. 8.952 e 8.953, de 13 de dezembro de 1994, e artigos 639 e 640 do
Processo Civil.

DAS CONDIÇÕES GERAIS:
CLÁUSULA 238(VIGÉSIMA TERCEIRA): Os endereços dos sécios, constantes do Contrato Social, ou de sua
cartas,
ú ltima alteração, serão os únicos válidos para o encaminhamento de convocações,

•

n otificações, avisos, editais, etc, relativos sobretudo a atos societários de seu interesse.
PARÁGRAFO ÚNICO: Para esse fim, sob pena de nada poderem reclamar, devem os sócios
comunicar à Sociedade as eventuais alterações ocorridas em seus endereços.

DO DESIMPEDIMENTO:
CLÁUSULA 24'(VIGÉSIMA QUARTA): Os sócios subscritores de quotas do Capital Social, declaram, sob as
penas da lei, de que não estão Impedidos de exercerem 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 (alimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, 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 a propriedade.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento Particular de Alteração
Contratual da Sociedade empresária, "CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA SILVA LTDA", em 01
(uma) via de igual teor e forma para um só efeito, o qual depois de lido e achado inteiramente
conforme, vai por todos assinados.
Salvador(Ba), 14 de março de 2018.

M ULA ALVES SA

Uksukl,

j
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procedimento
CLÁUSULA 218 (VIGÉSIMA PRIMEIRA): Para eventual propositura de qualquer ação ou
administração
ou neste
e ntre os sócios ou deles contra a Sociedade, fundada em sua existência,
expressa
a
renúncia
com
da
Bahia,
I nstrumento, fica eleito o Foro da Cidade de Salvador, Estado
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 276.868/001-55
CNPJ: 07.986.035/0001-90

Contribuinte:

CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA - EPP

Endereço:

Avenida Anita Garibaldi, NI' 1051
LOJA 04/05/06
FEDERAÇÃO
40.210-750

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277,§ 30,da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 12:38:17 horas do dia 29/04/2020.
Válida até dia 28/07/2020.

Código de controle da certidão:

F758.04F3.71AD.11E4.9072.F55D.727A.3532

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o código de controle acima.

os
https://servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.brisistema/certidao_negativa/servicos_certidao_negativa_form.asp

1/1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA
CNPJ: 07.986.035/0001-90
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 Divida 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 08:36:46 do dia 31/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2020.
Código de controle da certidão: 44A6.5886.F2613.9FE6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

15/05/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.986.035/0001-90
Razão SOCial:CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA EPP
E ndereço: AV ANITA GARIBALDI 1051 LOJA 05 / FEDERACAO / SALVADOR / BA /
40210-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
q uaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:04/03/2020 a 01/07/2020
Certificação Número: 2020030402472934903188
Informação obtida em 15/05/2020 11:23:21
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;jsessionid=TLCJWy0YjlAwyWaujuWsdyxKhLPi8eo6cCrCEzz6.crjpcapllx200_sicrf... 1/1
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Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 07.986.035/0001-90
Certidão n°: 482092/2020
Expedição: 06/01/2020, às 10:30:55
Validade: 03/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
07.986.035/0001-90, 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
Certifica-se

que

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.

Dúvidas e sugestões: endttst.jus.br
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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°: 20201219673
RAZÃO SOCIAL

CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.986.035/0001-90

068.911.298

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 Divida
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 29/04/2020, 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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Emissão: 29/04/2020 12:38

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA

Sii6âTerezinha
peto Prow..,e,

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 136/2020
COMUNICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO DE DESPESA
Santa Teresinha - BA, 15 de maio de 2020.
SECRETARIA DE SAÚDE
SRa. CLAÚDIA PEDREIRA SOUZA SANTOS
PARA: PREFEITO MUNICIPAL
SR°. JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR

le

Sr. Gestor,
É dever do Gestor, observando e atendendo, sempre, as legislações vigentes e pertinentes, assegurar a
continuidade da prestação dos serviços essenciais à população, e, para que isto, neste momento, em que o
mundo sofre uma pandemia do novo COVID-19 - Coronavirus, visando a segurança e proteção dos servidores
da saúde, que prestarão atendimento a população afetada pelo vírus, é preciso todo esforço para protegê-los
nesse momento critico, o qual, deve ser feito por meio de fornecimento de CONECTOR Y ADULTO, RETO E
LISO E TRAQUEIA DE PVC 1800MM X 22MM, que tem por finalidade diminuir, minimizar e, se possível, eliminar
os riscos de contaminação, bem como, materiais hospitalares, visando a otimização e melhor atendimento,
assim como melhor eficácia no diagnóstico de pacientes, sendo que em caso de ausência pode comprometer
toda a equipe de saúde, que realizam esses atendimentos, a fim de combater a proliferação do vírus.
A emergência da contratação justifica-se pela promulgação da Lei Federal N° 13.979/2020, alterada pela
Medida provisória n° 962/2020 e 961/2020, (legislações em anexo) e da necessidade da aquisição de álcool gel,
considerando a essencialidade da proteção da equipe de saúde.
Ressaltamos que as responsabilidades assumidas pela gestão municipal encontram-se dentro de um
contexto complexo definido por Leis, e, existe ainda um conjunto de responsabilidades amplamente amparadas
na Constituição Federal, definidas como direitos fundamentas.
A emergência realizada com a dispensa de procedimento licitatório para contratar pessoa jurídica servirá
para garantir a continuidade dos serviços emergenciais, proveniente para o combate da pandemia do COVID-19.
Dispõe a Lei 13.979/2020:
Art, 40 É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
COVID-19 - Coronavírus de que trata esta Lei.

(Redação dada pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
Poder Executivo Municipal

SãnúâTerezinha
§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto
perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19 Coronavirus.
§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente
disponibilizadas em sitio oficial específico na rede mundial de computadores (intemet), contendo, riD que
couber, além das informações previstas no § 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, o
nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o
respectivo processo de contratação ou aquisição.
§ 3° Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de
empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar
com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou
serviço a ser adquirido.
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
Art. 4°-A A aquisição de bens e a contrafação de serviços a que se refere o caput do art. 4° não se
restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e
funcionamento do bem adquirido.
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
Art, 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as
condições de:
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
I - ocorrência de situação de emergência;

(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
926, de 2020)

(Incluído pela Medida Provisória n°

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares; e
(Incluído pela Medida Provisória n°926, de 2020)
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
pela Medida Provisória n°926, de 20202

(Incluído

Antes os fatos apresentados, colhe-se de imediato o seu enquadramento na hipótese normativa referida,
posto que se apresenta, a caracterização de " urgência na aquisição de Conector Y adulto, reto e liso e
traqueia de PVC 1800mm x 22mm, evitando a situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a saúde
das pessoas..."
Destarte, estamos perante o instituo da licitação dispensável, seja pela emergência, seja pelo fato de não
haver tempo abio para conclusão de um novo certame, e sem prejuízo para a Administração.
Assim, solicitamos, no sentido de superar a urgência, e só enquanto esta durar, levando em
consideração que:
A contratação em caráter de emergência, com dispensa de licitação, de uma pessoa jurídica apta a
prestar os fornecimentos compatíveis com a necessidade momentânea do Município, nas unidades de
saúde.
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O quantitativo e valores, da planilha a seguir, atenderão a demanda com base nas justificativas e
levantamentos, constantes deste Processo Administrativo n° 136/2020:
ITEM

DESCRIÇÃO

1

CONFECÇÃO DE CONECTOR Y
ADULTO, RETO E LISO

2

RAQU EIA DE PVC 1800MM X
22MM

MARCA

VALOR UNIT

VALOR
TOTAL

5

SCAV

R$ 35,00

R$ 175,00

10

JGM

R$ 40,00

R$ 400,00

UND QUANT
UND

UND

VALOR TOTAL
R$ 575,00
E ante a necessidade da não paralisação dos serviços pela falta de CONECTOR Y ADULTO, RETO E
LISO E TRAQUEIA DE PVC 1800MM X 22MM, paralisação esta que irá prejudicar, em potencial, todo um
atendimento de prestação de serviços e prevenção do município, fundamentando a nossa solicitação nos termos
da Lei Federal n° 13.979/2020, com as suas alterações posteriores, principalmente, no que estabelece o artigo
4°, incisos 1,11,111 e IV, conforme descrição e especificações do fornecimento a ser prestado no Termo Referencial
de preços, constante dos autos, salientando que, esta contratação será para um período de 06 (seis) meses,
período este, necessário para a elaboração do p

essolfcit t.ório, visando a contratação para um período maior.

e£X1
CLAUDIA PEDREIRA SOUZA SANTOS
SECRETARIA DE SAÚDE
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Skr,i0Te,!:0a
AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Prefeito de Santa Teresinha, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,
informa que após analisar o pedido da SECRETARIA DE SAÚDE, e, suas justificativas e
motivações para a geração das despesas, visando atender a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTOR Y ADULTO,
RETO E LISO E TRAQUEIA DE PVC 1800MM X 22MM,PARA SUPRIR A DEMANDA
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA — BAHIA,EM
CARÁTER EMERGENCIAL, NO COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO
COVID-19 - CORONAVÍRUS, CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL N°
13.979/2020, com execução de fornecimento, com entrega imediata, de acordo com as
especificações e discriminações constantes no Processo Administrativo N° 136/2020, vem
autorizar à deflagração da Licitação, na modalidade Dispensa de Licitação, na forma da
lei, conferido por pessoa jurídica, com o objetivo de emissão de parecer sobre a legalidade
de seu teor, a fim de que a Presidente da Copel e demais membros da comissão possam
executar suas atribuições, conforme Legislação especifica em vigor.

Santa Teresinha - B h.

18

aio de 2020.
DESPACHO

JOSÉ SANTANA DE OUVE
PREFEITO

JUNIOR

Á Procuradoria para análise de processo
administrativo.
SANTA TERESINHA,18 /05 /2020

Sr. JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Praça Apio Medrado s/n — Centro — Santa Terezinha Bahia
CEP 44.590.000 — site: www.santaTerezinha.ba.io.org.br
CNPJ: 13.693.650/0001-01 Fone:(75) 3639-2132 Fax (75) 36392141

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR - 06/07/2020 10:05:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f702a2d0-123f-4b94-b665-9ea2ee92cc53

ESTADO DA BANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

5n6ãTerezinha
Unidos pelo Proti,

PARECER JURÍDICO
DISPENSA N.055/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 136/2020

"Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a
forma do nosso corpo, e esoluecer os nossos caminhos, que nos levam
sempre aos mesmos lugares. E o tempo de travessia: e, se não ousarmos
fazê-la, teremos ficado para sempre, à margem de nós mesmos." Fernando
Pessoa.
EMENTA: DIREITO

ADMINISTRATIVO. DISPENSA

DE

LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA JURÍDICA
PARA

INSUMOS

PREVENTIVO

ALUSIVOS
AOS

À

SAÚDE, EM

PERNICIOSOS

ESFORÇO

EFEITOS

DA

DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), SOB
RESPONSABILIDADE

DA

SECRETARIA

DE

SAÚDE.

AUSÊNCIA DE CONTRATO VIGENTE COM IDÊNTICO
OBJETO.

MUNICIPIO

NÃO

EXIGUIDADE TEMPORAL À

DISPÕE

DE

ESTOQUE.

CONCLUSÃO DE PRÉLIO

SELETIVO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL CARACTERIZADA.
LEI FEDERAL N° 13.979/2020. MEDIDA PROVISÓRIA N°
926/2020. DECRETO MUNICIPAL N° 1391/2020. DISPENSA DE
LICITAÇÃO AUTORIZADA.

O Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação submete a exame e parecer desta Procuradoria
Jurídica o processo que requesta a contratação de ente particular para se desincumbir do fornecimento de
insumos, notadamente, máscaras de proteção das vias aéreas, como uma das ferramentas de controle e de
combate à disseminação do novo coronavírus.

O oficio requisitório preso ao caderno processual, que serve de justificativa técnica à espécie, cuidou,
ainda, de expor, perfunctoriamente, as razões as quais, sob sua ótica, endereçam o requesto administrativo
para os moldes da contratação anômala preconizada no artigo 4°, da Lei de 13.979/2020.
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1).

Assovia a justificativa, portanto, que a aludida emergência deriva de obstáculo externo à contratação,
tempestiva, por meio de processo licitatório levado a efeito pelo Município, notadamente, a inopinada
disseminação, em escala mundial, de enfermidade que desafia fortemente a segurança das pessoas, com
meteórica propagação em nosso país e, já se percebe, em nosso Estado, o que desvela, seja porque
intuitivamente lógico, seja porque decorre das máximas da experiência, a própria contra produtividade, ao
menos no casuísmo em vértice, da deflagração de processo licitatório para o atingimento do interesse
público.

Compulsando os autos, verificamos que o processo de contratação teve início com requisição formulada
pela Secretaria de Saúde, sob o fundamento de ser indispensável à aquisição dos produtos indicados, com
o desiderato de atender as necessidades de prevenção e enfrentamento à pandemia decorrente do
Coronavírus.

Identifica-se, também, que o setor de compra realizou a cotação dos preços e o setor contábil apontou a
existência de dotação orçamentária para o valor estimado da contratação.

Nota-se, ainda, que o processo de contratação foi devidamente autorizado pela autoridade competente.

Veio anexo, para instruir o exame, o processo administrativo já implementado em seus atos iniciais, bem
como a minuta contratual para análise de legalidade.

Relatado na medida necessária, passemos às nossas conclusões.

De entrada, calha apinhar que, independente dos fatores determinantes da demanda em que ora se
ressente a Administração, tem-se que a pretensa contratação dos serviços de apoio operacional à segurança
das barreiras sanitárias e epidemiológicas em baila se revela imprescindível ao profícuo enfrentamento
desta enfermidade, que deixa perplexos até mesmo os mais renomados especialistas em epidemiologia do
mundo, cuja única certeza, ao que se nos parece, é a de que o isolamento social é o melhor remédio,
porquanto a atempada identificação de agentes externos portadores da moléstia que pretendem ingressar
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em território local, com a condução, ainda que coercitiva, para o isolamento social e submissão a
adequado tratamento, pode, para além de salvar a vida dos contagiados, salvaguardar a incolumidade de
dezenas de milhares de cidadãos.

Com efeito, diante do grave cenário provocado pela pandemia do COVID-19, de proporção global, tornase ainda mais necessária a adoção pelo Poder Público de medidas fundamentais e imprescindíveis para que
contratações públicas e a gestão organizacional das suas atividades sejam condizentes com a situação
calamitosa e emergencial instaurada, sem prejuízo à prestação dos serviços e atividades essenciais aos
cidadãos.

Nesse mister, determina os Decretos Municipais n° 1391/2020, 1393/2020, 1394/2020, 1395/2020 e
1399/2020 , à Administração Direta e Indireta do Município de Santa Terezinha, a adoção de medidas
restritivas necessárias ao contingenciamento do avanço da pandemia de coronavírus (COVID-19) e
redução dos seus riscos e impactos no seu território.

Neste contexto, a desnecessária tramitação dos processos licitatórios volvidos a contratações necessárias
ao devido enfrentamento do pernicioso vírus encerra desperdício de tempo precioso e potencialmente
irrecuperável, em se tratando de epidemia cuja disseminação social do vírus acontece em escala
exponencial, segundo revelam os mapas estatísticos divulgados mundo afora.

Em suma, cada segundo conta, e reduzir o tempo gasto com a aquisição de bens, serviços e insumos
essenciais ao achatamento da curva epidemiológica e ao tratamento dos pacientes acometidos pela
COVID-19 é crucial e capaz de poupar vidas humanas, não sendo outro o espírito que norteia a
dispensabilidade da licitação prevista na lei federal em comento.

Lida-se aqui com valores humanitários e princípios constitucionais sensíveis, mediante os quais se busca
resguardar, com a providência ora postulada, o direito fundamental à vida e à saúde da população,
consoante exalta o art. 5°, da Constituição Federal de 1988 em seu caput, e sedimentado no dever do
Estado insculpido no artigo 1961.
Art. 196 — .\ saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a reclina° do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoçáo, proteção e recuperação.
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Nada obstante erigido este breve introito, tenho que, primeiramente, deve-se registrar que o exame
realizado neste parecer se restringe à análise dos requisitos da contratação por dispensa de licitação,
estando excluídos quaisquer pontos sobre as escolhas administrativas de conveniências e oportunidades,
assim como os de caráter técnico, econômico e/ou discricionário, cuja avaliação não compete a esta
Procuradoria. Ressalte-se, ainda, que a análise em comento toma por base os documentos e informações
constantes dos autos concernentes ao processo licitatório, haja vista a presunção de veracidade e
legitimidade dos atos administrativos.

Trata-se, portanto, de contratação a ser celebrada entre o Município e pessoa jurídica de direito privado,
ficando claro que a licitação é sempre a regra geral a ser adotada pela Administração todas as vezes que,
para o satisfatório atendimento de suas finalidades de interesse público, almejar efetivar contratação com
particulares.

Entretanto, admite-se a dispensa de licitação para situações especiais, notadamente aquelas definidas no
art. 24,IV, da Lei 8.666/93:

Art. 24. É dispensável a licitação:
(• • .)
IV — nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;(...)
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No mesmo sentido, o artigo 4° da MP 926/2020:

Art. 4°. É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de
que trata esta Lei.
§ 3' Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens,
serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com
o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso,
quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a
ser adquirido.
Pois bem. É pública e notória a gravíssima situação instaurada em todo território
nacional por conta da pandemia causada pelo coronavírus.
Por esse motivo, o Município de Ipirá, através do Decreto n°. 024/2020,
estabeleceu o Plano Municipal de Enfrentamento ao COVID-19 e fixou as
medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus, considerando sua classificação como pandemia, pela
Organização Mundial de Saúde (OMS).
Destacamos, também, a Lei n° 13.979/2020, que previu medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus e dispôs sobre os procedimentos para aquisição de
bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da situação emergencial.
Como a dispensa de licitação é decorrente de fatos que se encaixam perfeitamente
às previsões normativas ora delineadas, a situação de emergência, a necessidade de
pronto atendimento aos fatos apontados e a existência de riscos à segurança das
pessoas presumem-se atendidas, consoante previsão legal trazida pelo artigo 4°-B
da MP 926/2020.
Art. 4°- B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condições de:
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I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência.

Ponderamos ainda, à titulo de orientação, que as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência tratada pela Lei 13.979/2020 poderão ser processadas sem necessidade de
elaboração de estudos preliminares quando os bens e serviços a serem contratados forem comuns.
Art. 40- C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração
de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns.

Além do mais, será admitida a apresentação de termo de referência ou de projeto básico simplificado.

Art. 4°- E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a
apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico
simplificado.
510 O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se
refere o caput conterá:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação;
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
parâmetros:
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a)Portal de Compras do Governo Federal;
b)pesquisa publicada em mídia especializada;
c)sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d)contratações similares de outros entes públicos; ou
e)pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
VII - adequação orçamentária.

Diante desta certeza não retórica e, sobretudo, porque os autos indicam que há risco elevado de solução
de parte considerável dos serviços públicos de saúde ofertados à população por esta Comuna, de modo a
desenhar-se factível e recomendável a contratação direta de prestador dos serviços em voga por dispensa
emergencial, para que, a reboque disso, seja garantido a segurança dos agentes de saúde envolvidos com as
barreiras sanitárias, que servirão eventualmente, de contenção ao ingresso de sujeitos contaminados no
seio da comunidade.

A hipótese trazida à nossa apreciação subsume-se perfeitamente na norma sediada do art. 4, da Lei
13.979/2020, porquanto a instalação de barreiras sanitárias no município e a segurança de seus agentes, no
caso concreto, reclama emergência.

Conquanto o conceito de emergência, na sua acepção jurídica, não se afigure dos mais simples, dúvidas
inexistem no sentido de que, no particular, outra não poderia ser hermenêutica mais adequada.

Ademais, destaca-se a tipicidade da norma que permite a dispensa licitatória, tratando-se o enquadramento
de mera subsunção legal promovida pela autoridade competente, cujo ato administrativo reveste-se do
atributo da autoexecutoriedade e, com efeito, pode ser prolatado sem necessidade de intervenção de
terceiros. Consigne-se contar, ainda, com a presunçãojuris et dejure de sua legitimidade'

Na esteira do sobredito, o parecer jurídico prévio à contratação revela-se, com a devida vênia, até mesmo,
inócuo, senão hostil à celeridade processual exigida, eis que descabe à Procuradoria de Licitações e
Contratos imiscuir-se em questões de ordem eminentemente técnicas, para efeito de modificar, advertir ou
2

Cf. art. 4°-B, da Lei 13.979/20.
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ressalvar quanto a matéria que exige conhecimento no campo técnico-científico da Secretaria Municipal de
Saúde.

Analisando o ante citado preceito normativo, em cotejo com presente casuísmo, nota-se que se trata de
exemplo autorizativo de dispensa, porquanto: primeiro, está intimamente relacionada ao enfrentamento do
COVID-19; e, segundo, porque a falta EPI,insumos ou medicamentos volvidos a garantir a segurança dos
agentes de saúde e enfermos, sem laivo de dúvidas, implique, em último caso, em descontinuidade dos
serviços públicos de saúde, em evidente prejuízo, enquanto perdurar em trâmite o procedimento
competitivo para contratação de organização social que executará, definitivamente, os serviços
requestados.

Cumpre assoviar, por oportuno, que, no caso em espeque, erigiu-se verdadeira emergência real, derivada
do enredo fático retro condensado.

Despiciendo até aduzir comentários acerca da relevância da qual se reveste o objeto em testilha, máxime
porque volvido a atender demanda de milhares de utentes assistidos pela rede municipal de saúde, aos
quais se deve garantir, como imperativo moral e legal, oferta dos serviços adequada e suficiente ao
desenvolvimento de suas faculdades físicas.

Por tudo isso, consoante bosquejado, somos, no caso trazido à apreciação, pela dispensa do certame
licitatório/chamamento, com amparo no art. 4°, da Lei n° 13.979/2020.

Das recomendações.

Nos autos, deverão estar presentes os elementos de escolha do prestador dos serviços e a justificativa de
preços, na forma do art. 4-E, VI, da Lei 13.979, ou justificativa de sua ausência, consoante autoriza o 2°
do mesmo artigo.
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Ademais, é de perspícua relevância que seja examinada a documentação comprobatória da habilitação
jurídica e a regularidade fiscal da contratada quando da assinatura do contrato, observando-se, outrossim,
o prazo de validade das aludidas certidões, ou que se engaste justificativa para sua ausência.

Da conclusão.

Ante o exposto, atendidas as condições e recomendações infra, opina-se pela possibilidade jurídica de
contratação direta por dispensa de licitação emergencial, com fulcro no art. 40, da Lei n° 13.979/2020.

Por oportuno, registre-se, ainda, que, após a contratação direta, ressoa imprescindível a publicação do
extrato do contrato e, na forma do art. 26, da Lei 8.666/93, deve a autoridade superior ratificar ou não
o referido parecer, como condição de eficácia.

É o parecer, à consideração superior. /

Santa Terezinha, 18 de maio de 2020.

( jER
PR C
OAB-BA 43.545
DECRETO 1294/2018
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AUTUAÇÃO
Ao décimo oitavo dia do mês de maio do ano de 2020, na sede da Prefeitura de
Santa Teresinha — Bahia, foi encaminhada para esta Comissão Permanente de Licitação
instituída pelo Decreto n°. 1381/2020 o Processo Administrativo n° 136/2020 oriundo da
SECRETARIA DE SAÚDE,contendo o seguinte:
1. a descrição clara e suficiente do objeto da licitação;
2.

seu valor estimado como referência de preço;

3. indicação da rubrica orçamentária e montante dos recursos disponíveis;
4. justificativas da necessidade da aquisição do objeto da licitação;
5. solicitação n° 136/2020 da referida Secretaria ao Setor de Contabilidade e
resposta do setor contábil atestando a existência de dotações orçamentárias
para atender a despesa da contratação solicitada;
6. cotações;
7. parecer jurídico;
8. autorização do Sr. Prefeito para a deflagração de processo administrativo.
Diante da documentação recebida, faço a juntada da portaria referida, autuando
este processo interno para fins de Dispensa de Licitação, n° 055/2020.
Assim para constar eu, UBIRAJARA SOUZA SANTOS DE FIGUEIREDO,
Presidente da CPL,faço o presente registro e autuação.

SANTA TERESINHA — BA,18 de maio de 2020.

UBIRAJARA SOUZA SANTOS DE FIGUEIREDO
Presidente da CPL
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DECRETO N° 1381, DE 14 DE JANEIRO DE 2020.

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, Estado Federado da Bahia, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 72, VII da lei Orgânica Municipal, resolve;

N OMEAR:
Art. 1° - A Comissão Permanente de licitação, assim constituída:
UBIRAJARA SOUZA SANTOS DE FIGUEIREDO — Presidente
JOSÉ LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA — Membro
LUZIENE GOMES DOS SANTOS — Membro
ALANNY ROBERTA BASTOS FERREIRA — Suplente
• NILDA DOS SANTOS OLIVEIRA — Suplente

•
•
•
•

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 14 de janeiro de 2020.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 136/2020
DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°055/2020

Fica dispensada em caráter emergencial a contratação da empresa CAMILA ALVES SAMPAIO
FALCÃO DA SILVA LTDA - EPP, empresa jurídica de direito privado, inscrita na Receita
Federal
sob o n2 07.986.035/0001-90, estabelecida à Avenida Garibaldi, n° 1051, Loja
04/05/06,
Federação, Salvador - Ba, CEP.: 40.210-780, para o fornecimento de CONECTOR Y
ADULTO,
RETO E LISO E TRAQUEIA DE PVC 1800MM X 22MM visando suprir as
necessidades da
Secretaria de Saúde, conforme proposta constante dos autos, fundamentado no
Processo
A dministrativo n° 136/2020 e no Parecer jurídico em anexo, buscando a consonância com
o
que preceitua o Art. 42, inciso 1,11, III e IV, da Lei Federal 13.979/2020 e Decreto Municipal
n2 1393 e 1394/2020, neste município de Santa Teresinha - Bahia.

Santa Teresinha - Bahia, 18 de maio de 2020.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
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HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N9 055/2020

O Prefeito Municipal de Santa Teresinha - Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em
vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal n2 13.979/2020, adjudica e
homologa o objeto do Processo de Licitação n° 055/2020 — DISPENSA objetivando a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTOR Y ADULTO, RETO E LISO E
TRAQUEIA DE PVC 1800MM X 22MM, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
M UNICÍPIO, conforme Projeto Básico constante dos autos, a empresa CAMILA ALVES SAMPAIO
FALCÃO DA SILVA LTDA - EPP, empresa jurídica de direito privado, inscrita na Receita Federal sob o

n° 07.986.035/0001-90, estabelecida à Avenida Garibaldi, n° 1051, Loja 04/05/06, Federação,
Salvador - Ba, CEP.: 40.210-780, cujo valor será de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais),
para o período de 06 (seis) meses.

SANTA TERESINHA - BAHIA, 18 de maio de 2020.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DO ATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - BANIA
CNPJ n2 13.693.650/0001-01
DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 055/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 136/2020
O Prefeito de Santa Terezinha — Bahia ratifica a DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 055/2020, consequente do
processo administrativo n9 136/2020, que tem por objeto o FORNECIMENTO DE CONECTOR Y ADULTO, RETO
DO
E LISO E TRAQUEIA DE PVC 1800MM X 22MM, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA — BAHIA, NO COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVÍRUS, CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL N2 13.979/2020, de acordo com a Lei Federal n9
13.979/2020 e Lei Federal n° 8.666/93. Vigência: 06 (seis) meses. Recurso Orçamentário: Projeto Atividade:
2.049 Elemento Despesa: 3.3.9.0.30.00 Fonte: 14. Contratado: CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA SILVA
LTDA - EPP, inscrito no CNPJ sob n° 07.986.035/0001-90. Valor global: R$ 575,00 (quinhentos e setenta e
cinco reais). Data: 18/05/2020. JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR — Prefeito Municipal
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito de Santa Terezinha, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Federal 8.666/93
e suas alterações, resolve homologar a DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 055/2020, tendo como objeto:
FORNECIMENTO DE CONECTOR Y ADULTO, RETO E LISO E TRAQUEIA DE PVC 1800MM X 22MM, PARA
SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA — BANIA, NO
COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - CORONAVÍRUS, CONFORME ESTABELECE A LEI
FEDERAL N2 13.979/2020. Vigência: 06 (seis) meses. Recurso Orçamentário: Projeto Atividade: 2.049
Elemento Despesa: 3.3.9.0.30.00 Fonte: 14. Contratado: CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA SILVA LTDA EPP, inscrito no CNPJ sob n° 07.986.035/0001-90. Valor global: R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco
reais). Data: 18/05/2020. JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR — Prefeito Municipal.
AVISO EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT TEREZINHA- BAHIA
CNPJ n2 13.693.650/0001-01
DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 055/2020
CONTRATO N° 099/2020
O Prefeito Municipal de Santa Terezinha, no uso de suas atribuições, torna pública a Contratação: Licitação:
Processo Administrativo n° 136/2020. Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 055/2020. Objeto
FORNECIMENTO DE CONECTOR Y ADULTO, RETO E LISO E TRAQUEIA DE PVC 1800MM X 22MM, PARA
BANIA, NO
SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA —
A LEI
ESTABELECE
CONFORME
CORONAVÍRUS,
COVID-19
DO
PANDEMIA
PREVENÇÃO
DA
E
COMBATE
FEDERAL N° 13.979/2020. Vigência: 06 (seis) meses. Recurso Orçamentário: Projeto Atividade: 2.049
Elemento Despesa: 3.3.9.0.30.00 Fonte: 14. Contrato N° 099/2020. Fornecedor: CAMILA ALVES SAMPAIO
R$
FALCÃO DA SILVA LTDA - EPP, inscrito no CNPJ sob n° 07.986.035/0001-90. Data: 18/05/2020. Valor:
Municipal.
Prefeito
JUNIOR
—
OLIVEIRA
SANTANA
DE
575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais). JOSÉ
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