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PROCESSO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMIN STRATIVO N"096/2020

DISPENSA N° 050/2(20

TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL
FORMA DE EXECUÇÃO - DIRETA

SETOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBjrtÉ AQUISIÇÃO DE 90 LITROS líE ÁLCOOL^

PARA

UTILEACÂO NAS UNIDADES DE SAIJÉÍ DESTE MÚNICIPIO.^
DÁTA-26DEMAR<BODE2020^v:--

l i ■ ■ : : ' ' .1^

PRAZO DE VIGENClA-01(UM)MES

CONTRATADO(S)
ElV[PRESA/PESSOA
MONTALTEC SER^nços LTDA

Ri^a João Félix,95, Antas- Bahia,CEP 48.420-000
CNPJ 13.808.217/0001-74 - TelTFax(75)3277-1101

VALOR R$

17.100,00
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FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ANTAS-BA

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUAÇIT.

1

ÁLCOOL GEL5 LT 70%

LT

90

<i'.UN|TARlO . y.TOTAL
vR$ 130)00 ,R$,17.100,00

PRAZO DE ENTREGA IMEDIATA
PAGAMENTO A VISTA
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02 DE MARÇO DE 2020 ARACAJUrSE

•■V

^

f>rm^

JULIANO VIEIRA MONTALVÃO COSTA

RUA SIRIR Nfi430- BAIRRO CENTRO- ARACAJU/SE CEP:. 49.010-450 CNPJ 13.163.794/0001-56.
INCRIÇAO estadual 271359412 E-MAIL: MONTALTEC36@»HOTMAILCOM- FONE: 079 32228569
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 096/2020

Antas,02 de março de 2020.

Ao

Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Antas-BA

Assunto: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE ÁLCOOL

GEL 70%,PARA UTILIZÃÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Prezado Senhor

Venho por meio dessa, solicitar a V.Sa., informações quanto à existência de previsão orçamentária
para custear despesas com a aquisição de 90 litros de álcool gel 70%, para utilização nas unidades
de saúde deste município.

Solicito também, na opb^ nidade,
i
que nos discrimine a dotação prçanienfáriã que correrá tal
despesa.

Atenciosamente,

MAIRA JUÇARA/DE MATOS NILO

Secre^ia f^nicipal de Saúde

Rua João Félix,95, Antas-Bahia, CEP 48.420-000
CNPJ 13.808.217/0001-74 -TeiyPax(75)3277-1101
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 096/2020

Antas,03 de março de 2020.

A Secretaria Municipal de Saúde
i

li
Assunto: Resposta à solicitação de informação sobre dotação orçamentária para prestação de
serviços.

Senhor Presidente,

Em resposta à solicitação formulada por V.Sa., a respeito da existência de dotação
orçamentária para custear despesas relativas à aquisição de 90 litros de álcool gel 70%, para
utilização nas unidades de saúde deste município, tenho a informar-lhe que:
a) Existe previsão orçamentária para a aquisição.

b)A Dotação orçamentária^ue correrá a despesa é:;^
SECEETARIÁ .
Fundo Municipal de Saúde ' 02.06.02

i

^

\
' FiQBSiliil

2.301

Atenciosamente,

O Castro
de Contabilidade

Rua João Félix, 95, Antas- Bahia, CEP 48.420-000
CNPJ 13.808.217/0001-74 - Tel./Fax (75)3277-1101
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DESPACHO DO PREFEITO

Pelo presente remeto o Processo de Dispensa n° 050/2020 ao Departamento Jurídico da Prefeitura
do Município de Antas-Ba para que, após análise, emita parecer acerca da legalidade/possibilidade
de contratação da aquisição de que trata o referido processo, nos termos da Lei 8.666/93.

Antas,03 de março de 2020.

Manoel S!

Pfefèito

Rua João Félix,95, Antas — Bahia,CEP 48.420-000
CNPJ 13.808.217/0001-74 -Tel./Fax(75)3277-1101
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PROCESSO ADMINISTRATIVO

Ano; 2020

Processo n° 096

Objetivo; contratação da Empresa MONTALTEC SERVIÇOS LTDA para a contratação de
empresa para aquisição de 90 litros de álcool gel 70%, para utilização nas unidades de saúde deste
município.

AUTUAÇÃO

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, neste departamento, autuei o
processo n"096/2020 de Antas, 17 de março de 2020.

Para constar faço este termo.

Eu,
"V;;/ ;j

jei^rTCarlos Oliveira Sobrinho
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Rua João Félíx, 95, Antas — Bahia,CEP 48.420-000
CNPJ 13.808.217/0001-74 - Tel./Fax(75)3277-1101
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CNPJ(MF) n" 13.163.794/0001-56
NIRE: 2820048037-9

^
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VIII - ALTEIUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRE^IU^DO
MONTALTEC SERVIÇOS LTDA - ME

CO i

çOEtEC,

Os infra-assinados JULIANO VIEIRA MONTALVÃO COSTA, brasileiro, maior, capaz, comerciante,
solteiro, portador do CPF n''. 939.759.965-87 e da Cl n®. 1.397.351 SSP/SE, nascido em 13.05.1978,

natural de Lagarto (SE) e lONARA MENESES CARVALHO, brasileini, maior, capaz, comerciante,
solteira, nascida em 17.08.1975, natural de Paripiranga(BA), portadora da Cl n° 1.197.405 SSP/SE e CPF
n® 911.483.915-68, ambos residentes e domiciliados à Rua João Geniton da Costa, 341 - Apto. 102 Cond. Porto Alvorada - BL Aratu - Jabotiana - Aracaju (SE) - CEP: 49.095-769, únicos sócios da
empresa MONTALTEC SERVIÇOS LTDA - ME,com sede à Rua Siriri, 444 - Centro - Aracaju(SE)CEP: 49.000-000, registrada na Junta Comercial de Sergipe em 18.01.2011, sob o NIRE n® 2820048037-9,
^ esolvem em comum acordo promover a seguinte alteração e consolidação contratual:

1) ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE
Alterar o endereço da sede para Rua Siriri, 430- Centro - Aracaju (SE)- CEP 49.010-450
Tendo em vista a alteração deste, o contrato social passará a viger conforme a consolidação transcrita a
seguir.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAI.
MONTALTEC SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ(MF) n" 13.163.794/0001-56
NIRE: 2820048037-9

Os infra-assinados .lULIANO VIEIRA MONTALVÃO COSTA, brasileiro, maior, capaz, comerciante,
solteiro, portador do CPF n®. 939.759.965-87 e da Cl n". 1.397.351 SSP/SE. nascido em 13.05.1978,

natural de Lagarto (SE) e lONARA MENESES CARVALHO, brasileira, maior, capaz, comerciante,
solteira, nascida em 17.08.1975, natural de Paripiranga(BA), portadora da Cl n° 1.197.405 SSP/SE e CPF
n® 911.483.915-68, ambos residentes e domiciliados à Rua João Geniton da Costa, 341 - Apto. 102 Cond. Porto Alvorada - BL Aratu - Jabotiana - Aracaju (SE) - CEP: 49.095-769, únicos sócios da
empresa MONTALTEC SERVIÇOS LTD.A - ME.com sede à Rua Siriri, 430 - Centro - Aracaju(SE)CEP: 49.010-450, registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe em 18.01.2011. sob o NIRE n°
2820048037-9, resolvem em comum acordo promover a seguinte consolidação contratual:

Á

í\ y
y'

J
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T

A sociedade gira sob a denominação social de MONTALTEC SERVIÇOS LTDA - ME, com sede à

Rua Siriri, 430 - Centro - Aracaju(SE)- CEP: 49.010-450 e tem como foro o município de Aracaju (SE).
CLÁUSULA 2'- CAPITAL SOCIAL.

O Capital Social é de R$: 100.000,OO (Cem mil reais), divididos em 100.000(Cem mil) quotas no valor
unitário de R$1.00 (um real), neste ato. em moeda corrente no prazo de até 36 meses, distribuído da
NOME

i

Juliano Vieira Montalvào Costa
lonara Meneses Carvalho
TOTAL

1

corA.s

VALOR

99.000

R$

1.000

R$
RS

100.000

99.000.00
1.000,00
100.000,00

CLAUSULA 3" - PRAZO DE DURAÇÃO E TERMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL
A sociedade iniciou suas atividades em 18.01.2011, com prazo de duração indeterminado, e o término do
■^xercício social em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA 4° - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente
pela integralização de capital.
CLÁUSULA 5* - OBJETO SOCIAL
O Objeto social é:
* Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroierapêuticos e equipamentos de irradiação;
* Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
* Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;
* Limpeza em prédios e em domicílios;
* Reparação de artigos do mobiliário.
* Comercio atacadista de produtos odontológicos;
* Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, ciriirgico. hospitalar e de laboratórios;
* Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar: partes
e peças:

Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
* Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriomiente;
* Comercio atacadista de roupas e aqessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
* Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.

PARAGRAFO ÚNICO: A mercadoria comercializada por essa empresa sai do distribuidor e vai direto
para o consumidor e por isso não possui estoque.
Então a empresa acima mencionada, funcionará apenas como escritório.

yí''CES'Ç'
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CLAUSULA 1" - NOME COMERCIAL,SEDE E FORO

A administração da sociedade e o uso do nome comercial serão exercidos pelos sócios JULIANO

VIEIRA MONTALVÃO COSTA òu lONARA MENESES CARVALHO,separadamente, ou por seus
procuradores devidamente constituídos, podendo inclusive abrir e movimentar conta corrente bancária,
onerar e alienar bens e direitos, sem a autorização do outro sócio, vedado o uso do nome comercial em
assuntos alheios aos interesses da sociedade.

CLÁUSULA T - RETIRADA "PRÓ-LABORE"

Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da
Administração, a título de "pró-laborb", re.speitadas as limitações legais vigentes.
CLÁUSULA 8'- LUCROS E/OU PREJUÍZOS
Os lueros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social serão
repartidos entre os sócios, proporcionalmente às cotas de cada um no capital social, podendo os sócios,

todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios
futuros.

CLÁUSULA 9" - DELIBERAÇÕES SOCIAIS
As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para a exclusão de sócio, serão tomadas pelos
sócios cotistas que detenham a maioria do capital social.
CLÁUSULA 10" - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS
A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato
de sua administração ou por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA ir - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
0 falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da
sociedade permitirão ao(s) sócio(s) remanescente(s) admitir(em) novo(s) sócio(s) para a continuidade da
empresa, na forma abaixo:
1 - No caso de falecimento de um dos sócios, terão preferência na participação os herdeiros naturais na
proporção de seu quinhão.
11 - Caso um dos sócios deseje retirar-fse da sociedade, terá preferência os sócios remanescentes.

"^arágrafo Único: Em qualquer uma das hipóteses acima o valor patrimonial será verificado em balanço

^especial, levantado para essa finalidade, devendo ser auditado por profissional competente.
CLÁUSULA 12" - INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR(ES)
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e
designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA 13" - PRESTAÇÃO DÍE CONTAS
Ao término de cada e.xercício social, em 31 de dezembro, o(s) administrador (es) prestará(ao) contas

justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do
balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.

(Jj
^l «

•íâèr-:;'
>

ifs'"
vsSSÍÍm

o.u=) ■
'
•* S
■

Processo: 16139e20 - Doc. 723 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SIDONIO NASCIMENTO NILO - 01/06/2020 10:02:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8277583-1f31-4a00-9910-570a277d5a18

CLÁUSULA 6"- ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME COMERCIAL

outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua

aquisição se postas à venda,formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
CLÁUSULA 15» - COMPROMISSÓRIA

Quaisquer dificuldades ou controvérsias que se produzam entre os contratantes, relativas à aplicação,
interpretação, duração, validade ou execução deste contrato ou qualquer outra causa a ele referente, será

dirimida por meio da Mediação e/ou arbitragem, nos termos da Lei 9.307/96 através de CÂMARA DE
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM, observando o disposto no seu regulamento e a livre manifestação da
vontade das partes, desde que não colidam com o disposto nas Leis Brasileiras.
CLÁUSULA 16" - IMPEDIMENTO

0(s) administrador(es) declara(m). sob as penas da lei. que não estão impedido(s) de exercer{em) a

administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por

.rimes, falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão. peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concoiTência, contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade.

E, e.stando os sócios justos e contratados assinam este instrumento em 03(três) vias, de igual teor e para o
mesmo efeito, em presença das testemunhas abaixo.
Aracaju (SE). 18 de Março de 2016

ASSINATURAS/MPMES DOS SÓCIOS:

ÍLIANO VIEIRA MONTALVAO COSI

lONAlU MENESES CARVALHO

Iminístrador e uso do nome comercial

Administradora e uso do nome comercia!

TESTEMUNHAS:

LUCAS AL^S DE OLIVEl

MARIA AUXID

RC n" 1.5k2<666 SSP/SE

RG n" 1.139

JUNTA COr-ÉRCIAL DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIFICO C REGISTRO EM: 16/05/2016 SOB N® 2016011102 •
_ ProJocolo: 1 j.011102-1. DE 13/05/2016^
_
Elppraaa: 28 2 00-18037 9
JUCESE

MONTALTSC SSPVICOS LTDA -

SECRETÁRIO-GE. (■'.

OS REIS SOUZA

%
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CLÁUSULA 14"- DAS QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NUMERO OE inscrição
13.163.794/0001-56
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

DATA DE ABERTURA

18/01/2011

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

MONTALTEC SERVIÇOS LIDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)

PORTE

MONTALTEC

ME

CÔDIOO E descrição DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêutlcos e equipamentos de Irradiação
CODIGO E descrição das ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas,aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
81.21-4-00 - Umpeza em prédios e em domicílios
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospltalar; partes e
peças

95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares,sem operador
I CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

R SIRIRI

430

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

49.010-450

CENTRO

ARACAJU

COMPLEMENTO

UF

ISE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

CONTAGVAO@HOTMAIL.COM

(79)3522-2755/(79)3522-1102

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL
18/01/2011

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 05/03/2020 ás 10:40:51 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: MONTALTEC SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.163.794/0001-56

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:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa rios termos do art. 151 da Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacipnal (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua

desconsideração para firis de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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 07:58:16 do dia 22/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2020.

Código de controle da certidão: 8577.D492.DC4B.1C4B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 119295/2020

Inscrição Estadual:

27.135.941-2

Razão Social;

MONTALTEC SERVIÇOS LTDA - ME
13.163.794/0001-56

CNPJ:

Natureza Jurídica:
Atividade Econômica:

Endereço;

soe. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA
MANUTENÇÃO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO
RUA SIRIRI 430

CENTRO - ARACAJU CEP: 49010450

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais,

ressaivando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N» 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da
data da emissão.

Certidão emitida em 16/03/2020 08:23:04, válida até 15/04/2020 e deve ser conferida na Internet no
endereço vvww.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.
Aracaju, 16 de Março de 2020

Autentlcação:20200316HM X18N

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 12 de Fevereiro de 2020
NO. 202000269896

CNPJ:13.163.794/0001-56
Contribuinte:MONTALTEC SERVIÇOS LTDA ME

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o
direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a (^alquer tempo, as
dívidas que venham a ser apuradas, CERTIFICAMOS para fins de direito que, mandando
rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do
contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 12/05/2020

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço:https://seguro.fazenda.aracaju.se.gov.br

Código de Autenticidade: FB.0051.0013.BD.043C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007
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Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

Consulta Regularidade do Empregador

18/03/2020
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Voltar

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

13.163.794/0001-56

Razão SoClallMONTALTEC SERVIÇOS LTDA

Endereço:

R siriri 430/ centro / aracaju / se / 49000-000

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 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 o FGTS.
Validade:17/03/2020 a 15/04/2020

Certificação Número: 2020031702512541471580
Informação obtida em 18/03/2020 10:39:24

A utilização destè Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-Cff.calxa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: MONTALTEC SERVIÇOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.163.794/0001-56
Certidão n°: 192531121/2019

Expedição: 18/12/2019, às 16:32:09

Validade: 14/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se

^

que

MONTALTEC

SERVIÇOS

LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
13.163.794/0001-56, 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 juridica, 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.

L"'úvi'iav

: cndt

i

.br
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JUSTIFICATIVA DE DISPENSA N." 050/2020

DA RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE DOS SERVIÇOS - art. 26, parágrafo único,
Inciso I, da Lei n. ° 8.666/93. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL,
CALAMITOSA OU DE GRAVE E IMINENTE RISCO Ã SEGURANÇA PÚBLICA QUE
JUSTIFIQUE A DISPENSA, QUANDO FOR O CASO - art. 26, parágrafo único, inciso I, da
Lei n. ° 8.666/93. Conforme exigências contidas nos dispositivos legais acima enumerados,
JUSTIFICAMOS porque a Prefeitura do Município de Antas/BA resolveu aceitar o valor
contratual expresso na proposta;

I - RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE DOS SERVIÇOS:
1.1- Presta um Ótimo atendimento.
1.2- Menor valor do produto.

1.3 Qualidade comprovado do produto ofertado.

II - JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O valor contratual a ser pactuado é o atualmente vigente no mercado, ho que diz respeito à
execução de serviços no fornecimento. Entendempsl justificadas as exigências expressas nos

dispositivos acima enumerados, no que tang^iàv 'Gontratacão^n^dp^ empres^qMONTALTEC
serviços LTDA, para ai<çpntratação de empreisíaípá^^ áq'ui!Si^Íb"^ã(|''^QJitfd^^^
gel 70%,
pára utilização nas unidades dê saúde deste município.

'

Antas,26 de março de 2020.

Jean Carlos Oliveira Sobrinho
Presidente

lerley

Menezes

José Henri

Membro

Rua JoSo Félix,95, Antas- Bahia, CEP 48.420-000

CNPJ 13.808.217/0001-74 - TeiyPax(75)3277-1101

s de Oliveira
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PARECER jurídico

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N"050/2020

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE
ÁLCOOL GEL 70%, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE
município.

EMENTA: LICITAÇÃO. DISPENSA DE
LICITAÇÃO.Inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93.

Relatório:

Vem ao exame dessa Assessoria Jurídica, na forma do art. 38, VI e parágrafo único da Lei

8666/93, o presente processo administrativo, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE ÁLCOOL GEL 70%,PARA UTILIZãÇ^Q NãS UNIDADES

DE SÀtroÈ DESTE MUNICÍPIO,conforme constaptq^o Processo Administrativo n® 096/2020.
Fundamentação:

j

Sabe-se que o Parecer Jurídico em Processos Licitatóiios cumpre a funçã^ó d^ análise à
legalidade do procedimento, bem como os pressupostos formaia da Contratação, ou seja, avaliar a
compatibilidade dos atos administrativos produzidos no processo de contratação pública com o
sistema jurídico vigente. Destq forma, a conveniência da realização de determinada contratação
fica a cargo do Gestor Público, ordenador das despesas.

A Constituição da República, em seu artigo 37, XXI, prevê a obrigatoriedade de licitação
para as contratações realizadas pela Administração Pública:
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações

A Lei n. 8.666, de 21 dè junho de 1993, a chamada "Lei das Licitações", foi publicada com
o objetivo de regulamentar o citado dispositivo constitucional, e criar padrões e procedimentos
para reger a contratação pela Administração.

Rua João Félix, 95, Antas- Bahia, CEP 48.420-000
CNPJ 13.808.217/0001-74 - Tel./Fax(75)3277-1101
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A obrigatoriedade da realização do procedimento licitatório é um corolário do princípio
constitucional da isonomia, previsto na Constituição Federal de 1988 (art. 5°, I), pelo qual, todos
devem receber tratamento igual pelo Estado. Evita-se, desse modo que os parceiros sejam
escolhidos por critérios de amizade pessoal e outros interesses que não o da consecução da

finalidade pública. Assim, o objeto imediato e próprio da licitação é evitar a ocorrência do arbítrio
e do favoritismo. Segundo o çonstitucionalista Alexandre de Morais, "a licitação representa,
portanto, a oportunidade de atendimento ao interesse público, pelos particulares, numa
situação de igualdade".

Sempre que haja possibilidade de concorrência, sem prejuízo ao interesse público, deverá
haver licitação. A contratação direta, sem realização do prévio certame licitatório, somente é
admitida excepcionalmente, nas hipóteses trazidas na própria lei. Tais situações, contudo,
configuram-se em exceções à regra geral. A licitação é regra; a contratação direta, exceção.

^

Para Compras e outros serviços, é prevista a obrigatoriedade da realização do certame
licitatório, de acordo com o artigo 2°:

Art. 2®. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,

alienações, concessões, permissões e locações da Administração
Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta
Lei,(grifo nosso).

• 'Assim,' retiradas;'-as hipóteses

.expeppipgÉ^d^l^iiiiiSatári^j^^^ização do

procedimento licitatório pela^íAdministraçãp Pública], !

_, -

o-

Em que pese à obrigatoriedade de realização de prióéedimento: licitatônov^; o próprio
dispositivo constitucional reconhece a existência de exceçõès à jregra ao efetuar a ressalva dos
casos especificados na legislação, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade de licitação.
Sendo assim, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade de existirem casos em que a

licitação poderá deixar de ser realizada, autorizando a Administração Pública a celebrar, de forma
discricionária, contratações diretas sem a concretização de certame licitatório.

A dispensa de licitação é uma dessas modalidades de contratação direta. O artigo 24, da
Lei 8.666/93 elenca os possíveis casos de dispensa.

Tendo em vista o valor da contratação, o responsável pelas Licitações, Compras e

Contratos sugere que a aquisição se dê por dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso 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)
Rua João Félix, 95, Antas - Bahia, CEP 48.420-000
CNPJ 13.808.217/0001-74 - Tel./Fax(75)3277-1101
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dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos;

A licitação dispensada, ensina Hely Lopes Meirelles, "é aquela que a própria lei declarou-a
como tal". José Santos Carvalho Filho acrescenta que está se caracteriza pela circunstância de que,
em tese, poderia o procedimento ser realizado, mas que, pela particularidade do caso, decidiu o
legislador não tomá-lo obrigatório.

Cabe aqui certa discricionariedade do agente administrativo, já que a licitação não é
proibida. Entretanto, este deve kvar em conta que a realização do certame deve também ser
vantajosa para a Administração e respeitar o princípio da economicidade.
j

A Lei n° 8.666/93, ao instituir as normas para licitações e contratos da Administração
Pública, autorizou a dispensa dç licitação em várias hipóteses, ainda que possível a competição.
São circunstâncias peculiares que aconselham a contratação direta, desde que preenchidos os
requisitos previstos em lei.

Nesse caso, portanto, o legislador entendeu que, em função da situação de calamidade
publica, não se justificaria a realização de um procedimento licitatório pela Administração.

Depreende-se, pois, que, nessa hipótese, em razão da com a Declaração de Calamidade
Pública, prevê-se a necessidade de contratações de bena, serviços e insumos pai^além daqueles

unicamente referentes à saúde pública, uma vezIqué-á hcçgsSj^ó^jchimt

à

população, a legislação autoriza que se reduzam as formalidades prévias às contratações pela
Administração Pública.
;
/
^
;í.

i

■ ■ ■ ■ -y

■ ■

Por sua vez, em face de notoriedade da rituação áé

i" ■' í ' j

~

d^^

pública, e

buscando desburocratizar o procedimento de dispensa de licitação, a proposição legislativa
estabelece a presunção de atejidimentos as seguintes condições para a eventual dispensa de
licitação dispostas na legislação Vigente: (a) ocorrência de situação de emergência; (b) necessidade
de urgência no atendimento da situação; (c) existência de risco a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e (d) limitação da contratação à
parcela necessária ao atendimento da situação emergencial.
Deve-se, todavia, esclarecer que para ser possível a contratação direta por dispensa de
licitação no presente caso, substancial restar comprovado que a proposta ofertada é a mais
vantajosa para a administração. E, a demonstração de que o valor contratado é equivalente ao
praticado no mercado.

Desta forma, o gestor deve demonstrar o cumprimento dos princípios atinentes à licitação,
principalmente os da impessoalidade, moralidade, probidade e julgamento objetivo, além das
exigências gerais previstas na Lei n" 8.666/93, tais como a comprovação da regularidade da
empresa a ser contratada, demonstração de que o valor contratado é equivalente ao praticado no
mercado e a motivação da decisão da Administração Pública.

Por fim, interessante e prudente que conste do contrato, que será celebrado, que ambas as
partes - contratante e contratada - devem cumprir e respeitar, durante toda a vigência do contrato,
o que dispõe no § 1® do artigo 37 da Constituição Federal.
Rua JoSo Félix, 95, Antas - Bahia, CEP 48.420-000
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CONCLUSÃO:

Por todo exposto esta PROCURADORIA JURÍDICA APROVA a contratação direta, e
manlfesta-se pelo regular prosseguimento do feito.

Por todo exposto esta PROCURADORIA JURÍDICA e observado o valor a ser praticado
na contratação que não poderá ser superior aos preços comparativamente praticados no mercado,
manifesta-se pela POSSIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA da Empresa
MONTALTEC SERVIÇOS LTDA,pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ

n° 13 163 794/0001-56, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 90
LITROS DE ÁLCOOL GEL 70%, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE
DESTE município,com fundamento no art. 24,IV,da Lei n° 8.666/93, e as alterações que lhe
foram realizadas, nos demais dispositivos atinentes à matéria, e por todo o exposto.
À consideração superior.
Este é o parecer, SMJ

Antas-Ba,26 de-i^çojde 2020..

H

! i

^

Clayton Andrelino Nogueira Júnior
OAB/BA 825-B

'

Procurador Jurídico

Rua João Féüx,95, Antas- Bahia, CEP 48.420-000
CNPJ 13.808.217/0001-74 - Tel./Fax(75)3277-1101
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PERMANENTE

DE

LICITAÇÃO OPINANDO PELO RECONHECIMENTO
DA SITUAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
050/2020.

Senhor Prefeito,

Com base no art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e no parecer Jurídico,

solicitamos ao Senhor Prefeito o reconhecimento da situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO,
objetivando a contratação direta com a empresa MONTALTEC SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
13.163.794/0001-56, com sede na RUA SIRIRI, 430, CENTRO,ARACAJU,SERGIPE - CEP;

49.010-450, AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE ÁLCOOL GEL 70%, PARA UTILIZAÇÃO
NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Valor Global de R$ 28.322,80(VINTE E

OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), que

despachou no sentido de autorizar o processamento de DISPENSA de Licitação, lançando o ATO
FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 050/2020, que será devidamente publicado no
Diário Oficial do Município, conforme a Lei 8.666/93, com os lundamentos de fato e jurídicos
necessários ao cumprimento dos princípios que ali refere.

Encaminhamos os presentes autos, acompwhado dçste parecei,-pára.lins^e hprtióIÒgação pelo Sr.

Prefeito, na forma da Lei, t pÒs o que sei^ adjudiçadõ o objeto da DÍSPENS^^^

da

empresa MONTALTEC SERVIÇOS LTDA.

Antas, 26 de março de 2020.

C. o.
J^n Carlos Oliveira Sobrinho
Presidente

V^nderley Batista Menezes

José Henrique

Membro

Rua João Félix, 95, Antas — Bahia,CEP 48.420-000
CNPJ 13.808.217/0001-74 - Tel./Fax(75)3277-1101

liveira
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ATO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO DE
DISPENSA N® 050/2020

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, por determinação do
Excelentíssimo Senhor MANOEL S. DO NASCIMENTO NILO, Prefeito Municipal de

Antas - Bahia, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, após
ratificação, autoriza a publicação do resumo do processo de Dispensa de Licitação N°

050/2020, tendo como Objeto a AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE ÁLCOOL GEL 70%,
PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,através da
empresa: MONTALTEC SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 08.439.288/0001-07,
com sede na RUA SIRIRI,430,CENTRO,ARACAJU,SERGIPE - CEP:49.010-450.

Base Legal Art. 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim
RANIERE GAMA MATÒS, Secretário Municipal de Planejamento,. Adrninistrq^^^ e
Fazehdàr

,

PREFEITURA MUNIcíl^ DE ANTAS, ÍEáíláíÍ)o'
MARÇO DE 2020.

■

■ ■ ■-•

;

Ra

Secretário Mumci

Admlnistraç

:

JBitínA;

,.rss; : -i.-

lak

jPlánejamento,
^zenda

Rua João Félix, 95, Antas, Bahia, CEP 48.420-000
CNPJ 13.808.217/0001-74 - TeUFax (75) 3277-1101

^

'

«íff

DE
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ATO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO DE
DISPENSA N® 050/2020

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, por determinação do
Excelentíssimo Senhor MANOEL S. DO NASCIMENTO NILO, Prefeito Municipal de
Antas - Bahia, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, após
ratificação, autoriza a publicação do resumo do processo de Dispensa de Licitação N°
050/2020, tendo como Objeto a AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE ÁLCOOL GEL 70%,
PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,através da
empresa: MONTALTEC SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n" 08.439.288/0001-07,
com sede na RUA SIRIRI,430,CENTRO,ARACAJU,SERGIPE - CEP:49.010-450.

Base Legal Art. 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim

RAN|Ej^^GAMA MATOS, Secretário Municipal.de Planejamento,,.Adininistração e
Fazenda.' -

PREFEITURA MUNI^CIPAL DE Àl^AS, ÈSTÃbÒ DÃ"BÃikè^fÈ^26^ DE
MARÇO DE 2020.

V;/?/

'

Raniere Gama Matos

Secretário Mimicipal de Planejamento,
Administração e Fazenda

Rua João Félix,95, Antas, Bahia,CEP 48.420-000

CNPJ 13.808.217/0001-74 ■ TelTFax(75)3277-1101

certificação DIGITAL: DA6H/TJV/KGUUCGUVX/\XIA
Esta edição encontra-se no site ofícial deste ente.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

?TAÇÂO DE SERVIÇOS N"
_/2020,
.EBRAM

QUE
A

ENTRE
SI
PREFEITURA

MUNICIPAL DE ANTAS, E DO
OUTRO

LADO

A

EMPRESA

MONTALTEC SERVIÇOS LTDA, NA
FORMA ABAIXO:

antas, ESTADO DA BAHIA, através do FUNDO

DiVr^JOÃO NILO,SAÚDE,
inscrita no
CNPJ n°ANTAS/BA,
11.454.934/0001-10,
situada a
RUA
S/N», TERREO,
CENTRO,
CEP: 48.420-000,
representado pelo seu Prefeito, Sr. MANOEL SIDÔNIO

NASCIMENTO NILO, brasileiro, RG n» 95665463 SSP/BA, e CPF n»
149.700.405-59, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro

7J,ZnT« "«ONTALTEC serviços LTDA, imcrita no' CNPJ n«
ns n

®
CENTRO,ARACAJU,SERGIPE
representada por seu Representante Legal, o Sr. JULIANO

VIEIRA MONTALVAO COSTA, brasileiro, maior, capaz, comerciante solteiro

portado^g m n;.939.759.965-87 e do RO n» 1.397.351 SSIVsá msid™ nSS

na Rua Joâo Geniton da Costa,341 - Apto. 102 - CondrPortò Alvo^dái- BL Aratu ^
doPinte denonúnada stoplesmentó

CON,:i^T^A resolvçm celebrar o presente* l(ÊQntrato,-..eonforme Processo

Adnumstrativo n 096/2020 eide acordo com as diretnzes dá Lei n». 8.666/93, mediante^as

seguintes cláusulas e condiçõés:

CLÁUSULA PRIMEIRA-ÒBJETO

t

^

LI O presente contrato tem'como objeto AQUISIÇÃO Í)E 90 LITRÒS DÉ ALCéii
SfiMrr??mA
UTILIZAÇÃO NÃS UNIDADES DE áÃUDE DÈÍSfE

JSpItPAa''
T®
Licitação
050/2020 e com a proposta da
t.^uiN 1KA1ADA,que
fazem partes integrantes
deste n»
instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
2.1 Constituem obrigações:

I - Da CONTRATANTE,além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, obriga-se a:

a) Fornecer à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato
dentro de, no máximo, 10(dez)dias da assinatura;

'

b)Realizar o pagamento pela execução do contrato;

c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10(dez)
dias corridos da sua assinatura.

d) A COOTIWTANTE deverá requisitar o objeto de acoido com as suas necessidades,

ÍovtdÍLSÍT
estabelecendo
a quantidade,
t.,uiN 1 RATADA observar para o que foi estabelecido
na cláusula
primeira. devendo a
II - Da CONTRATADA, além das determinações contidas no anexo I do instrumento
convocatório e daquelas decorrentes de Lei, obriga-se a:

a)Designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela
perfeita execução deste contrato, inclusive para atendimento de emergência e que possa
tomai as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas ou
ocasionadas;
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b) Executar o objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações
efetuadas pela CONTRATANTE;

c) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos
humanos para execução completa e eficiente do serviço objeto deste contrato;
d)Zelar pela boa e completa execução do serviço contratado e facilitar, por todos os meios
ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pela
CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem
solicitadas;

e) Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos serviços;

f) Atender com presteza as requisições de credenciamento determinadas pela
CONTRATANTE;

g) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado a
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia

própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do serviço
contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comimicadas no prazo de até
48(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas,todas as condições de habilitação e qualifica^ção exigidas n^ licita^;, ,

i) Efeti^^pntüalmente o pagamento de todas as taxas^gJjoipóstòs qiié incidam oü vèhhàih
a incid^lió^Sf as suas atividades e^u sobre a execu^pl^o objeto^ presente conteato,
bem cWíiiò^oibsèrvar e respei& as Legislações'Federpf|;^ ®iS^Ml!i^^^^pal,,réI^P^^^5

serviço prestado;

l

v:

j) Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição,de,única èmpregadorá,*do

pessoal designado para execução do serviço ora contratadfpffinclusive;í indeniz^^^s
decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, vales transporte^:ç^g^p-se,-^^^

fiel cumprimento das legislações trabalhista e previdenciário, sendÓ-íhe defeso invocar a
existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o
CONTRATANTE;

^

1) Adimplir o serviços exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga,
visando à perfeita execução deste contrato.

m)Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pela CONTRATANTE,concernente
a execução do contrato.

n) Tributos, encargos sociais e trabalhistas, hospedagem, alimentação e demais custos que
os compõem.

o)Fornecer o material licitado conforme solicitação da secretaria requerente e entregara no
local indicado pela mesma.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
I - Dar-se-á ao presente contrato o valor global de R$ 17.100,00 (Dezessete Mil e Cem
Reais), a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA,da seguinte forma:

§ r O preço global a ser pago pelo CONTRATANTE inclui todas as despesas necessárias
à execução integral do contrato, não se admitindo assim nenhum acréscimo ao preço
estipulado. O pagamento devido ao contratado será efetuado através de Transferencia
bancaria na conta da em que a empresa seja titular ou em cheque nominal a empresa,

em até 05 (cinco) dias úteis do mês subsequente ao fornecimento, emissão da Nota Fiscal e
Certidões Fiscais.

fel iz
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§2° Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da sua
regularização por parte da CONTRATADA.

§3° A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
§4® A CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou
atrasos na execução dos serviços/fornecimento ocorrido no mês, com base no valor do
preço vigente.

§5° As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento
dos impostos relacionados com a prestação dos serviços, no mês anterior à realização dos
mesmos.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
liliMWHSlii
Fundo Municipal de Saúde

02.06.02 1

2.301

3.3.90.30.00

02

As partes estabelecem as seguintes condições gerais:

I - O objeto será executados pela CONTRATADA, de acordo com os seus métodos e
padrões, desde que seja garantida a máxima qualidade, sempre baseados em práticas
profissionais corretas, observadas as normas técnicas e legais aplicáveis;
;:
II - As partes concordam ser absolutamente necessário;ipl^rcambiar informações, por toda

a exeçqção do objeto, sobretudo aquelas infoimaç^|q|e^ssi^_^ infli^ri^i^^a
defmiçáò de premissas e coiídições de contóriló dos tiiibilÊqs^ij|
CLÁUiSULA SEXTA - DAtó^UÇÃO E VIGÊN^Á' ^
5.1 - Q prazo de vigência do contrato será dé 30 (Trintó). clias, c^i^^í)S'^p^ir da dáM^e
assinatura, somente podendo sjer prorrogado mediante ceíebraçãqjidC^enriò Ádi^^^
CLÁUSULA SÉTIMA - DO ADITAMENTO

.

-;

^

O presente Contrato somente poderá ser aditado, de acordo com as disposições da Lei

8.666/93, por interesse de amlias as partes, mediante celebração de Termo Àditivo.
CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATANTE exercerá a fiscalização do Contrato pela da SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, através do Sr. Raniere Gama

Matos - CPF N° 367.776.401|72, Secretário Municipal de Planejamento, Administração e
Fazenda, deste Município.

Parágrafo Único: É prerrogativa do Município, conservar a autoridade normativa e
exercer controle e físcalização sobre a execução deste Contrato, bem como de denunciar ou
rescindir este instrumento, no caso de paralisação ou de fato relevante superveniente que
venha a ocorrer.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência
da CONTRATADA,sujeitando-a às seguintes penalidades:
1 - Advertência que será aplicada sempre por escrito;
II - Multa, nos seguintes percentuais:

a) multa no importe de 0,1%(um décimo por cento) do valor devido sobre o fornecimento
ou parte dele, por dia de atraso na entrega ou na assistência técnica;

b) mais multa de 10%(dez por cento)sobre o valor do Contrato ou da parcela, no caso de
atraso superior a trinta dias, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras
penalidades.

Processo: 16139e20 - Doc. 723 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SIDONIO NASCIMENTO NILO - 01/06/2020 10:02:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8277583-1f31-4a00-9910-570a277d5a18

PrerelCbrs Municipal aa

Piffcrtura M^nKiWl flo

Unida

e

mais

III - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública Municipal;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a
5(cinco)anos.

V - Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de
indenização à CONTRATATE por perdas e danos;

VI - Indenização à CONTRÃTANTE da diferença de custo para contratação de outro
licitante;

VII - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não,
de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no
prazo de 05(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
VIII - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por
motivo de força maior ou caso fortuito.

a) Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: guerra, revolução, bloqueios,
epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos
assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.

§ 1° - A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal 8.666/93,
as penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

§ 2° - As multas estipuladaé nos inciso II desta cláusula serão aplicadas nas demais
hipóteses de inexecução total pu parcial das obrigações assumidas., ^

j ,/i, ,

^ ; , ..: , i;.

§ 3° - p V^ór-,das multas aplicadas deverá ser recolhid^^^CONTlL\.TANTE nÓ prazo dè
Fiscais

conveniente.

, ,,

-

.

-

§ 4» - A critério da Adminispaçâo poderão ser suspensas às pçn^ldadé^ no tqdo on em

parte, quando o atraso na eiitrega do materid for devidánaenlp^^tifi^Ó; pela

aceito pela CONTRATANTE,que fixará novò prazo, este impioti^^j§ra a
execução das obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO OU DENÚNCIA
10.1 Este contrato poderá ser rescindido, nos termos da Lei 8.666/93:

^

I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste instrumento, de tal forma que
não subsistam condições para continuidade do mesmo;

II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tomem inconveniente o
prosseguimento de sua execução.

III - Ocorrendo qualquer dás hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93 para rescisão do

presente Contrato, poderá a CONTRATANTE rescindi-lo, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA direito a
qualquer indenização.

10.2 O presente contrato poderá ser denunciado a qualquer tempo, desde que, com
antecedência mínima de 30(trinta) dias.

§ 1": Declarada a rescisão do Contrato, por qualquer dos motivos indicados nessa Cláusula,
a CONTRATADA terá direito apenas ao pagamento dos serviços já executados e aceitos

pela CONTRATANTE e, a título de indenização, o valor de eventuais despesas
comprovadamente realizadas em função do objeto.

§ 2°; Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

fel iz
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11.1 Para dirimir as dúvidas decorrentes da execução deste contrato, fica eleito o foro da
comarca da Contratante como o único competente para tanto. Assim, por estarem justas e

acertadas, assinam as partes o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na

presença das testemuiüias abaixo, que também o subscrevem, para que produza os devidos
e legais efeitos.
Aiitas - Bahia,26 de Março de 2020.

SUd/inin Nííxrimento Nilo

PREFElfÜR^ÃrUNICIP^ DEANTAS
lONTRATAI&E

JULI

ÍEIRA MONTALVAO COSTA

ÍTALTEC SERVIÇOS LTDA

TESmMVNHÀS:

^ Angélica Santos Lima
CPFiV 031.024.305-03

Maria Tamires de Santana Matos
CPF N"037.427.195-05

fel iz
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ATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO
(RESUMO)
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, por determinação do
Excelentíssimo Senhor MANOEL SIDÔNIO NASCIMENTO NILO, Prefeito Municipal

de Antas - Bahia, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, após
ratificação, autoriza a publicação do resumo do Contrato tendo como objeto a

AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE ÁLCOOL GEL 70%,PARA UTILIZAÇÃO NAS
UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, através da empresa: MONTALTEC

SERVIÇOS LTDA,inscrita no CNPJ n° 13.163.794/0001-56, com sede na RUA SIRIRI,
430, CENTRO, ARACAJU, SERGIPE - CEP: 49.010-450, com valor global de R$
17.100,00(Dezessete Mil e Cem Reais), conforme Dispensa de Licitação N® 050/2020.
Data da assinatura - 26 de março de M20(
J
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Prazo de vigência-30(trihtia) Dias;
Dotação Orçamentária:
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;SECRETA®EA,;-.:^.íiM
Fundo Municipal de Saúde

02.06.02
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E para constar, foi lavrado este Teimo de Publicação quê sêrá assmaiáQT;^ mim
RANIERE GAMA MATOS, Secretário Municipal de PI|tóéjameiitò,
Fazenda.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANJAS, ESTADO DA BAHIA, E^26 DE
MARÇO DE 2020.

Raniere

Secretário Municip

Administraçãi

Matos

Planejamento,
Fazeíida
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