ESTADODA BAHIA
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

PROCESSO

ADMINISTRATIVO
No 750 t2020

DISPENSA Oí 612020

Aquisição de álcool em gel 7Oo/o, paru fins de enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, neste município.
OBJETOT

CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, N" 01 - BAIRRO CENTRO
R]O DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA

RrooECor.rfifÉ

Gabinete da Secretária

?ctuatflúa

Cúal, b $w'X

Rio de Contas - BA, 06 de abril de 2020.

PROTOCOLO

o^a: OÇ;

Exmo. Sr. Cristiano Cardoso de Azevedo

O§r;b).C

6âbinete

D.D. Prefeito de fuo de Contas.

Tendo em vista a necessidade de adquirir álcool em gel 70%, para fins de enfrentamento

da emergência de

saúde pública decorrente

do COVID-I9, neste municÍpio,

conforme

especificaçÕes abaixo, solicita-se de Vossa Excelência a autoÍização para a contratação direta da

empresa ANDRE FAGNER PEDROSO DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ n" 26.603.504i0001-

90, com sede na Avenida Dr. Júlio Bernardo, n" 73, Baino Santa Rita Paramirim

-

BA, CEP:

46.190-000, eis que a empresa, então contratada por esta municipalidade, por via de regular
processo licitatório, para fornecer o referido material, após várias solicitações de entrega, veio

por informar que em razão do aumento significativo da demanda, documento anexo, não possui
em estoque os anteditos produtos para fornecimento.

Em sendo assim, dado a indispensabilidade desse produto para uso dos profissionais de
saúde, no salvaguardo da saúde e vida dos mesmos, neste momento de pandemia, altemativa
não resta senão proceder a aquisição de outro fornecedor, que apresentou melhores preços, face
cotação realizada no mercado.
Reafirma-se, a presente aquisiçõo se justifica em decorrência da pandemia do COVID19, com o intuito de proteção na assêpsia das mãos dos profissionais de saúde no enfrentamento

do Covid-I9, bem como das instalações das unidades de saúde, e com isso minimizar e prevenir
a transmissão do vírus.

0l

UND

PRODUTO

ITEM

ALCOOL ANTI.SEPTICO EM GEL - AICOOL
ETILICO HIDRATADO EM GEL 70olq INCoLOtu

IjND

QTDE
300

VALOR

VAI-OR

UNITÁRO

TOTAL

32,00

9.600,00

TRANSPARENTE, INDICÂDO PARA HIGIENE DAS
MÂOS. UNIDADE DÊ FORNECMENTO: FRASCO
1.000

ML

O valor gtobal pela contratâção em apreço será de R$ 9.600,00

§ove mil e seiscentos

@t'''t

reais).

-
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FONE/FAX: (77)347s-2243
CNPJ: 10.613.120/om1^18
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-

-

Estado da Bahia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA

RlooeCox?Ã6

Gabinete da Secretária

A

tühàbWb?tuLL*4d,

Contratação Direta por dispensa de licitação está vinculada ao que dispõe

vinculada ao que dispõe o

*tigo

24, inciso

IV

da Lei

n"

E.666193, e do

o

está

aÍigo 4" da Lei Federal

n'13.97912020.

Na certeza de vossa compreensão agtadecemos mui respeitosamente, ao tempo em que
elevamos nossos votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

#.""

Saro Lafetá Lima Reis

Secreúria Municipal de Saúde
Decreto 0312017
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ESTADODABAHIA
PREFEITURA MTJMCIPAL DE RIO DE CONTAS

DECRETO NO 018 DE 22 DE
[\íARÇO DÉ 2020
DECRETO NO 019 DE 01 DE
ABRIL DE 2O2O

"Decreta situação de emergência no município de RIO DE CONTAS, para Íins
de prevengão e enfrentamento à COVID-í9, na forma que indica, e dá outras
providências".

CMJ: 14.263.t59/0001-06
LARGO DO ROSARJO, NO OI - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS -ESTADO DA BAHIA

Diário Ot'icial do

Rio de Contas
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Decleúos
ESTAOO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
GABINETE DO PREFEITO

RIoDEGd,ffi3

EEi.b.la§.r

DECRETO

NO

OíE DE 22 DE MARCO DE 2020.

"Decreta sifuação de emargancia no município

de RIO OE CONTAS, para lins de prevençào e
ênfrentamento

à

COVID-1g,

na forma

que

indica, e dá outras ptovidênclas'.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS, ESTADO OA BAHIA, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por lei, com Íundamento nos incisos I e ll
do §

10

do art.60 da Lei Fêderel no 8.080, dê 19 de setembro dê 1990 e;

CONSIDERÂNDO quê a saúde é direito dê todos e devEr do Estado, garantindo
mediante politicâs sócias e econômicas quê visem reduçáo do risco de doença e
de outros agrÍivos o ao acesso universal e igualitário às açóes e servigos para sua

promoÉo, proteção e recupêreção, na forma do art. 196, da Consütuiçáo da
República;
CONSIDERANDO a declaração pêla Organização Mundial da Saúde, em 11 de

março

de 2020, de

pandemia

de

COVID-19, doença causada pelo novo

CoronavÍrus (Sars-Cov-2);
CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Públlca de lmport{incia

Nacional (ESPIN) em deconência da lnÍecção Humana pelo novo @ronavírus
(Sârs-Cov-2), nos termos da Portaria no 188n020, do Ministério da Saúde, editada
com basê no Decreto Federal n.0 7.616/2011:
CONSIDERÂNDO o pedido da Organizaçâo Mundial da Saúde paÍa que os países
redobrem o comprometimento contra a pandemia do novo Coronavirus;
CONSIDERÂNDO que

a situaÉo demanda o emprego urgontô dê medidas dê

prêvênÉo, controlê e contenção dê riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
dê evitar a disseminaÉo da doênçai
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a.I

Ano lV.

t":ir-1

CONSIDERAI{DO e expedição do Dêcreto í9.549, de 18 de março dê 2020, pelo

Govemo do Estado da Bahia, declarando Situação de Emergência em todo o

ter tório baiano para Íins de prevenção

ê

ênfrêntamônto

à

COVID-1g, com

medidas qu€ afetam diretamente a rotina de cidadãos e cidadãs do município de
RIO DE CONTAS, entre outros do estado;

CONSIDERANDO ainda

a

expêdição, pêlo Govemo

do Estado da Bahia do

decreto no19.533, de 18 de margo dê 2020, que determina

a

rêquisição

de bens, am ftzÁo da necessidade de enfrentemento
de saúde pública de importllncia intemacional decorrentê

administrativa

da

êmergência

do

coronavlrus e;

os elementos ênumerados nos decretos já
editados por esta municipalidade, que estabelsc€ram mêdidas inicials do
enfrentamento por partê do ente municipal à COVID-í 9 e @nsEquêntê
CONSIDERANDO por Íim, todos

enfrentamento da pandêmia dêconente do coronavírus;
DECRETA:

Art, ío Fica decretada situaÉo dê emergância no município de RIO DE CONTAS,
Estado da Bahia, conforme

a

lnstrução Normativa do Ministário da lntegragão

Nacional no 02, de 20 de dezembro de 20í6, para enfrentamento da pandemia

de importância intgmacional, enquanto pêrdurar a
Declaragão de Emergência em Saúd€ Pública de lmportância lntemacional

decorrente do coronavÍrus,

(ESPIl) pela OryanizaÉo Mundial da Saúde.

Art. 20 Pere o ênfrentamênto da situação de êmergência ora declarada, ficam
estabelecidas, as seguintes medidas:

I

- nos tsrmos do an. 24, da Lei

no 8.666, de 21 de junho

de 1993 e do

art,40 da Lei no 13.979, de 0ô de fêvêrôiro de 2020, Íica autorizada a dispensa de

licitação para aquisição de bens

e sêrvlços dsstinados ao onírEntamento da

êmêrgêncie.
Lügo do RosÁrio, 0l

-

CNPJ: 14.263,859i000

- Rio de Contâs - Bahia - CEP 46.170-000
- ç-mail prefeiturariodecontas@gmail.com
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II - poderá ser realizado

credenciamento, nos têrmos do ârt. 25, caput, da

Lei 8.656/93, para aquisiÉo de bens ê sêrviços destinâdos ao enfÍentemênto dâ
emêrgôncia, de múltiplos fornecedores, inclusivê pêssoas naturais, assogurada a
preferência para aqueles que oÍertarem preços mais vantajosos.

AÉ. 3o Este Decreto Entrará €m vigor na data d€ sua publicaÉo.

Gabineto do Prefeito, em 22 de março de 2020.

CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO
.PrêÍêito-

Largo do Rosário, 01 - Centro - tuo de Contss - Bahia - CEP 46.170-000
CNPJ: 14.263.859/0001 46 - e-mail: prefeiturariodecontas@gmail.com

CERTIFICAçÁO OIGITAL: QBwUSENM3SBHU2WOZMoW

Esta êdição êncontra-se no sitê oÍicial deste ente.

Ouinta-hira

Diário ()t'icia I <lo

Rio de Contas

2 de Abril dê 2020
2 - Ano lV - No 258,í

MUNIC PIO

DecreÍos

,$&

üâ, r!L! e ÀrJ

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO

NO

Oí9 DE 01 DE AERIL DE 2020.

"Decreta S|TIJAçÁO

DE

CALAMIDADE

PÚBLICA no municlpio cle RIO DE CONTAS,

em nzão da pandemia COVIü1g, na forma
que indica, e dá outtds providências"-

O PREFEITO MUNICPAL DE RIO DE CONTAS, Estado da Bahia, no uso de suas

etribuigões legais, prsvistas na Lei Orgânica Municipal, no art. 65 de Lei
Complementar Fedêral n.o í01, de 04 de maio de 2000 e no disposto na Lei
Federal n.o 13.979, de 06 de Íevereiro de 2020; na condição d6 representanle legal

do Municiplo de Rlo de Contas, Pêssoa Jurídica ds Direito Público lntemo, CNPJ
n'14.263.859/0001-06; e
CONSIDERANDO a Lêi Federal no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância intemacional deconente do corona vÍrus (COVID -19), com as
altêrações promovidas pêla Medida Provisória no 926, de 20 de março de 2020,
regulamentada pelo Decreto Fedêral no 10.282, de 20 de maço de 2020i
CONSIDERANDO a Portaria Ministério da Saúde n0 356, de 11 dê março de 2020,
que dispôe sobre a regulamentaçâo e operacionalizâgão do disposto na Lei no
13.979, de 6 de Íevereiro de 2020;
CONSIOERANDO a Portaria MinistéÍio da Saúde no 454, de 20 dô margo dê 2020,

que declara, em todo ter tório nacional, o estado do transmissâo comunitária do
coronavírus (COVID -19);
CONSIDERAI{DO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o
Sênado Federal, em 20 dê março de 2020, reconheceram a existência de
calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal no í01,
dê 4 de mâio dô 2020, nos termos do Decrêto Legislativo do Congrêsso Nacional
no 06, de 20 dE março de 2020;
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CONSIDERANDO que, nos termos do artigo'196 da Constituiçáo Federal, a saúde

é

e dever do

direito de todos

Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doênça e de outros aglavos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação;

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 170 da ConstituiÉo Federal, a ordem
econômica tem por Íim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados, êntre outros, os princípios da defesa do consumidor, a
função social da propriedade e a proteção do meio ambiente;
CONSIDERANDO que, segundo os relatos dâ Unidâde dê Gestão de Governo e
Finanças, em deconência das açÕes emergenciais necessárias para conter a
pandemia do coronavírus (COVID -19), as Íinanças públicas e as metas Ílscais
estabelecidas para o presente exercício poderão restar gravemênte comprometidas
no MunicÍpio, assim como as metas de arrecadaçáo de tributos, pela reduçáo da
atividade econômicai
CONSIDERANDO a adesão do Municipio aos Decretos da União e do Estedo, que
decretaram estado de calamidade pública e medidas correlatas;
CONSIDERANDO quê ao MunicÍpio cabe a adoçáo de mêdidas de prevençáo,
controle e contenção de riscos à saúde pública, buscando evitar a disseminação da
doença em seu território;
CONSIDERANDO, a necessidade de adotar medidas orçamentárias imprevistas,
para o enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus no MunicÍpio
de Rio de Contas;

CONSIDERANDO

os impactos na economia local e, de

consequência, na

arrêcadaçáo dêsta municipalidade;

a necessidade de adotar medidas administrativas
extraordinárias no regular andamento da AdministraÉo Pública Municipal,
CONSIDERANDO

DECRETA:
Art.

10 Fica declarada SITUAÇÁO DE CALAMIDADE PÚBLICA no município de

Rio de Contas, em Íazáo de pandemia de doença infecciosa viral respiratória
(COVID-í9), causada pelo agente novo Coronavírus, até 31 de dezembro de 2020.
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Art.

2'

MUNIG PIO

Para efeitos do disposto neste Decreto, aplicam-se as suspensÕes e

dispensas previstas no art. 65 da Lei Complementar Federal n.o

101 ,

de 04 de maio

de 2000.

Art.3'

Em decoírência do disposto neste Decreto, os servidores lotados nos
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal poderão ser remanejados
para a Sêcrêtaria Municipal de Saúde para prestaÍ apoio suplementar.

Art.40 Fica autorizada a abertura de crédito adicional extraordinário, nos termos do
art. 1ô7, § 3o, dâ Constituição Federal e no art. 41, inciso lll, da Lei n" 4.320/64,
paê Íazer Íace às despesas imprevistas e urgentes para contençáo da pandemia
do Coronavírus e atendimento imediato à população, devendo ser anuladas, total
ou parcialmênte, dotaçôes orç€mentáÍiâs dê outras áreas.

Parágrafo Único - O Decreto de abertura de crédito extraordinário será dado
conhecimento imediato ao Poder Legislativo Estadual e Municipal, para
conhecimênto-

AÉ. 50 Para eíeito do quê dispõe o art.65, da Lei Complementar Federal n.o
101/2000, será encaminhado mensagem do Poder Executivo para a Assembleia
Legislativa da Bahia, para Íins de reconhecimento da cálamidade pública.

Art. 6" A Unidade de Gestão de Governo e Finanças deverá praticar os seguintes
atos:
I - suspender até 30 de junho de 2020:

a) os prazos nos processos administrativos de cobrança da dívida ativa

do

i,4unicípio;

b) o encaminhamento de Ceíidóes de Dívida Ativa para protesto extrajudicial; e
c) a instauração de novos procedimentos dê cobrançâ e responsabilização de
contribuintes, salvo para êvitar prescrição ou decadência do crédito;
ll - prorrogar, por 90 (noventa) dias, os prazos de vencimento dos seguintes
tributos:

a) lmposto sobre Serviço dê Oualquer Natureza - ISSQN semestral;
b) Taxa de Fiscalizaçáo da Licença para Localizaçâo e Funcionamento em Horário
Normal e Especial;

c) Taxa de Licença dê Publicidade
d) Taxa de FiscalizaÉo dê Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária.

ê) Taxa dê

Fiscalização

da Ocupação e de Permanência em Áreas,

Logradouros e Passeios Públicos, Solo e Feiras Livres.
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lll -

prorrogar, por 90 (noventa) dias, os prazos das CertidÕes Negalivas ou
Positivas com efeito de Negativa já expedidas, com prazo de vencimento a partir da
data deste Decrêto.
lV - pronogar todos os prazos de validade das licênças de Íuncionamento e
inscrições provisórias emitidâs pelo Município que venceram a partir de'lo de
mârço de 2020 até 30 de iunho dê 2020.

Art.70 Fica determinado que a Secretaria Municipal de Saúde adote as seguintes
providências em rêlação ao transportê coletivo de vans, ônibus intermunicipais e
interestaduais que circule neste território, nos seguintes requisitos:
I - exigir a limpeza e higienização total dos ônibus e vans, em especial nos pontos
de contato com as máos dos usuários, e também do ar condicionado (caso tenha);
ll - exigir a disponibilização de álcool em gel aos usuários e trabalhadores nos
veículos;

lll -

oriêntar os motoristas

e cobradores para quê

higienizem as mãos

a

cada

viagem;

lV - determinar que os veículos, dentro das possibilidades, reduzam o nÚmero de
viagens, para se adequar à demanda ajustada, preservando os trajetos para
garantir o ac€sso aos serviços essenciais ê rotas prioritárias;

v - garantir

e facilitar a ampla fiscalização pela Vigilância Sanitária de todas as

medidas previstas neste ãrtigo.

Art.8'Este

Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Preíeito, em

0í de abril

de 2020

CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO
Prefeito
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connÉncro DE pRoDUTos HosplrAt-ARES

OfÍcio . no 0í
Guanambi-BA , 30 de Março de2020

Assunto: Ausência de Máscara Tripla Descartável, Mascara pFF2 e Acool de Uso
Hospitalar.

Diante da Pandemia do VÍrus Covid-19, a empresa
PRODU
1

S

genle

fUEOtC COMÉnC|O Oe

HOSPITALARES EIRELI oessoa iu rÍdica. oortadora d o CNPJ.

no

5,229.287 10001-01 com s ede na Rua Jose de Deus Pereira. no 287 Ga D ão A. Bairro

Caicara em Guanambi Bahia, informa que ocorreu um aumento súbito da demanda
por Máscaras e Álcool de Uso Hospitalar em escala global acarretando no processo

de ausência dos produtos no mercado. Não há previsão para a normalizaçáo da
comercialização dos itens por parte das indústrias, o que impossibilita o abastecimento

do distribuidor e consequentemente o atendimento dos clientes.

O mercado de insumos farmacêuticos enfrenta enorme instabilidade no momento.

Certos da sua compreensão, agradecemos antecipadamente.

,\
Atenciosamente,

sur

Âr.úJo s

RC: 01126

,-CPF: 675 7t) 6t5-10

BÂHI^ MEDlccoMÉRcro DE pRoDU]os HosptTÁL{RES EtRf,Lt
Cl.iPri lJ.2:9 2E 7/trr0 !-O I

(77) 3451 -8800
/ GoÍpóo A - Coicqro - Gucrnonrbi - BA

Ruo Jose de Deus Pereiro,287

HED MED VIDA
73 BAIRRO - CENTRO
CEP: 46 190-000 PARAMIRIM - BAHIA
CNPJ : 26.603.504/0001-90
EMAIL: dvida@gmail.com
TEL (77)
AV,DR.JULIO BERNARDO N9

347L-2528

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

corAçÃo

nE M

7

DESCRI

QTADE

ALCOOL EM GEt ET ILICO HIDRATADO 1OOO ML

300

,

VALOR UNIT. VALOR TOTAL

MARCA

LISONJA CRISTAL

n5

32,00

VALIDADE DA PROPOSTA 50 DIAS
CONDIçÔES DE PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 05 OIAS ÚTEIS NPÓS O PAGAMENTO

DADOS PARA PAGAMENTO: CATXA ECoNOM|CA FEDERAL

PARAMIRIM

t

* Ag: 4G63

E MARÇO DE

2020

L

ANDRE FAGNER PEDROSO DA SILVA
CNPJ: 26.603.504/OOO1_90

26.603.5041000Í.90
HEO MED VIDA

..

âlgif,ffi.ffi

|

C/C 438_4

Rs 9.600,00

,IMBA

II'J

DUSTRIA QUltvllCA DA BAHIÁ

iniujtridl, ciistnto industnâl - Grranarnbi- BA
PJ:09.39i 7)610001-7 t' iri:c Fstadr.ial:076.556.429 PP
leÍane: liTJ j4521000 Email: inr baindustriaqu imica@hotmail.com

Rua B s/n condomínio

IMBA OUíMICA
FISPQ
Em Conformidade com a NBR 147254 2014

LISE'NJFI

I-

Atualizada em 2E de f€i/eídro de 2020

|DENTTFTCAçÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA.

Nome do pÍoduto:
Álcool gel LISONJA

Uso Recomendado:
Pera desinfecção das mãos e superÍÍcies.

Nome da empresa:
IMBA

-

lndúskia quÍmica da Bahia

Endereço:Rua B, Condomínio lndustrial,

n'

100

Bairro lndustrial - Guanambi -BA
CEP: 46430-000

Telefone: (77) 3452-3000
Email: imbaind striaouimica(ôhotm ail-com
Website: www .imbao urmtca.com
Telefone de ernergência: 0800 014 81 10 (CEATOX).

2. IDENTIFICAçÃO DE PERIGOS

Perigos mais lmportantes:
Eiaborado Por Bruno Pereira dos Santos- Ouin'rico Bacharêl - CRO Vll 07000896
Produto Detergente liquido Lisonla
Ficha de lnÍormaçáo de Segurança de Produtos Quimicos
28 de fevereiro de 2020

IMEA

INDÚSTRIÂ Qr]ÍI"1]CA DA

EA

iA

inCusrriêl GuanambtPir09 391 72G/0A01 77 insc. FstdilLral.0T6 556 429 PP

Rua 8 s/n condcmínio rndLiiiriê:, distrito

lrt8 \

BA

;efone: (77) 3452 3C00 Email. inrhalndustriaourrrica@hotmaii.coÊ)

- Produto inflamável.
Efeito adverso a saúde humana:
- O contato com os olhos pode causar irritação.
- A ingestáo pode provocar embriagues, náuseas, vomito, dores de cabeça,

confusão mental e Íadiga.

- Não irritante para a pele.
Efeitos ambientais:
Não apresenta efeitos se isolado em caso de vazamentos.
3. COMPOSTÇÃO E INFORMAÇOeS SOgne

os

INGREDIENTES

Componente

Concentraçáo em %

N" CAS

Álcool etílico

>70

000064-í 7-5

Neutralizante

<1

102-71-6

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

lnalação: remova a pessoa para um local arejadose houver sinais de intoxicação,
chame socorro médico.

Contato com a pele: Não irritante para a pele.

contato com os olhos:Lavar imediatarnente com água em abundância ese houver
sinais de irritação, procurar ajuda médica levando aembalagem ou o rótulo do
produto.

lngestão: nâo provoque vômito e consulte imediatamente o centro de lntoxica@es
ou Serviço de Saúde, ou omédico levando a embalagem ou o rótulo do produto, náo
administrar nada via oral a pessoas inconscientes.
s.MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios de extinção: utilizar pó químico seco, jatos de água em neblina, Dióxido de
carbono ou espuma.

Perigos específicos: Produto inflamável.
Eiaborado Por Bruno Pêreire dos Sa tos- QuÍmicc Bacharel - CRO Vli
Prodüto Detergente lÍquido Llscnla
Frcha cie lnfô!'maÇãô de SeguranÇa de Produtcs Qulmicos
28 Ce fevereito de 2020

0700C89ô

,II"1BA .. INDÚSTRIA QIIÍV:ICÀ DÂ BTdIÁ,
Rua B s/n .c,ndonríl1io industrra!, drqtrito industrial - GuanaÍnbi- BA
-i
P l: 09.391.7 ? 6/ 0001 -7
irtr. Esiadr !a l: 076. 556 429 PP

êfone: (77) 3452 3000 Êmail: imbairrdustriaquimicà@hotmail com

6. MEDIDAS DE CONTROLE DE DERRAMAMENTOS E VAZAi'ENTOS

Precauções pêssoai6: Remover todos que não forem essenciais do local, utilizar
EPI's e se possível extinguir Íonte de vazamento.

Precauções com o mêio ambiente: Tampar irnediatamente entradas de galerias
que levem a águas pluviais, como boca de lobos, evitar que resíduos do produto

e etc. Absorver o produto com areia,
e contate as autoridades de segurança

atinja fontes de água como lagos, rios
serragem ou outro material absorvente
locais.

Métodos de limpêza: Recolher o máximo possível do material e usar material
absorvente para recolher o máximo possível, após lavar com água.
7. i,ANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio:O produto não deve ser ingerido, o produto pode ser manuseado sem
uso de EPI'S exceto para pessoas que aprêsente sensibilidade de pele ou
respiratória.
Leia atentamente o rotulo antes de utilizar o produto, não reutilizar a embalagem.

Armazenamento: Manter o produto em sua embelagem original, armazenar em
áreas arejadas e longe de fontes de calor. Não estocar em local próximo de
níkico'
perclorados, peróxidos, ácido crômico ou
Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
8. CONTROLE DE EXPOSIçÃO E PROTEçÃo INDIVIDUAL

Exposlção:Evitar contato com os olhos.

O produto não

aprêsêntia toxicidade, portento, desde que se use

o

produto em

ambientes arejados nâo há limite de exposiçâo'

Equipamento dê protêção individual:
Proteção para os olhos/face: Não aplicável.
Protêção para â pele/corpo: Náo aplicável.
Proteçáo para as mãos:Não aplicável.
Proteção respiratórias: Não necessário.
Perigos térmicos: náo Possui.
Elaborado Por: Bruno Pereira oos Santos- Quimico BachaÍêl - CRQ Vll 070008S0
PÍoduto Deterger]tê liquido L isonja
Fichâ de lnÍormaçáô de SeguranÇâ de Produtos Ouimicos
28 de fevereiro de 2020

;IMBA _ INDÚSTRIA QUí,úIC: I]Á BÀHIA
- Guârlambi
Rria B s/n crrnrloirrinio indu:r-r:al, distnto
'rtdtlstriàl

-

BÁ

: 09.391.7 2 61 OO01 7,1 irtsc. Estadual: 076.556.429 PP

efone: (77) 3452 3000 Email: imbaindustriaquimica@hotmail.com

9. PROPRIEDADES FiSICO QUíMlcAS

Aspecto (estado flsico, coÍ, forma):
Gel viscoso,hansparente, odor característico de álcool

pH:6,0a 8,0.

Ponto de fulgor:21 a 23 "C.
Pontos de ebulição: Acima de 78"C.
Taxa de evapoÍação (éter =í):7,0.
lnfl amabilidade: Produto infl amável.

Pressão de vapor: Náo determinado.

Solubllidade: Totalmente solúvel.
Temperatura de ignlção: Náo aplicável.
Temperatura de decomposiÉo: Náo disponível.
Viscosidade:>5000cps.
Densidade:0,86 a 0,88 g/cm".
Ponto de turvaçáo:náo aPlicável.

Estabilidade: Produto estável.
10 REATIVIDADE E ESTABILIDADE

Eetabilidade: Produto estável a temperatura e pressões normais.
Reatividade:Perclorados, ácido crômico, Nítrico, Agêntes oxidantes fortes, Ácidos,
Metais Alcalinos, Amônia, Hidrazina, Peróxidos, Anidddos, Hipoclorito de cálcio,
Nitrato de Mercúrio, Óxido de prata, Sódio e Dióxido de potássio'

Precaugóes: Mantêr o produto abrigado do sol e longe de temperaturas altas'
1

1 TNFORMAçÔES

roxrcoloetcl

Toxicidade aguda:2000 mg/kg (estimativa) pode causar vomito, náuseas, tontura'
sonolência, confusâo mental, dor de cabeça e fadiga.

coÍrosão êm mêtals e na pele:Não apresenta corrosâo em Ínetais, não apresenta
irritabilidade a pele.

Contato com os olhos: Causa initação.
ElaboradoPor:BrunoPereiradossantos-QUímicoBacharêl.CRoVll07000896
Produto: Detergente liquido Lisonia
Ficha de lnformaçâo de SeguranÇa de Produtos Quimicos
28 de fevereiro de 2020

ll!4BA iNDtiSTRlA QUIÍ\,,11CÂ DA BAHiA
Rúa I s/. .ocdornirio rndustr iãi, clistrito indtlstriai - GLrananrbilmA

BA

Pj;09 391 726/üC01-7 t- inr,::. EstaiLrai 076 556 429 pP
lefcne:(77) 3452 3000 tmati: tm baindu stri?tlu im ica@ hotrnâii corx

Mutabilidade com células germinativas: Náo apresenta.
Carcinogenidade: Não apresenta.
Toxicidade a reprodução: Não apresenta.

Toxicidade para órgãos específicos -Alvos específicos

-

Exposição única: Náo

-

Exposição repetitiva:

apresenta.

Toxicidade para órgãos específicos -Alvos específicos
Não apresenta.

Perigo por aspiração:Pode apresentar sonolência e letargia.
1

2 TNFORMAÇÓES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade: Em alta concentração pode causar danos microorganismos e
contato com rios eiou solos pode causar danos aos ecossistemas.

Persistência e degradabilidade: Produtobiodegradável e não persistente'
Potencial bioacumulativo: náo classificado ou indisponível.
Mobilidade no solo: não classiÍicado ou indisponível.

Outros efeitos: não classificado ou indisponível.
13 CONSIDERAÇÔES SOBRE O TRATAMENTO OU DISPOSIÇÓES

Embalagens vazias: As embalagens vazias podem ser recicladas em coleta
especiÍica de acordo com a legislação vigente. Não reutilizar a embalagem, exceto
para o mesmo produto.

Resíduos: Resto de produto ou material utilizado como absorvente (areia e
serragem e etc.) em casos de vazamento devem ser tratados de acordo com as
normas, incinerar ou aterramento.

O

produto

é

biodegradável

e

apresenta uma rápida degradação, podendo ser

despejadosemesgotodomésticoaáguautilizadanoprocessodelavagemdo
produto em utensílios.

í4

TNFORMAÇOes

soene TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais:
Terrestre: O produto não apresenta perigos segundo regulamentações dos órgãos
responsáveis.
Elaborado Por: Bruno Pereira dos Sanics- Químico Bacharel - CRQ Vll 07000896
Drcduto Detergente l:q LrrCc Lrsonja
Fichâ de lnfcrr',raÇão de Segu:anÇe de P:odutos QuÍmioos
28 Ce fevereirc oe 2020

II.IBA INDUSTRIA QTJIMlCA DA AAHIA
Rua I s/n conComínio indirstrial, distratc indusirizl - Granarnbi Pj;09 39i ;26,A007-7 t- irisc Estadual 0T6 555 429 PP

Br1

lefone: (77) 3452 3G00 Emaii: irrrbaindJstrisqrimica@hotmail com

Aéreo: Náo disponível.
Aquático: Não disponível.
1

5 INFORMAÇÓCS SOENE REGULAMENTAÇOES

Conforme legislação vigente Produto saneante notificado na ANVISA:

lnformações de segurança contidos no rotulo:
PRECAUçÓES: CONSERVE FORA DO ALGANCE DE CRIANçAS

E

DOS

ANIMAIS DOMÉSTlcOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os
olhos. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as
embalagens. PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de ingestão, não provoque vômito

e

procure imediatamente

o centro de intoxicaçóes (CEATOX 0800 148 110)

ou

médico

levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiraçáo remova a pessoa
para local arejado, se houver sinais de intoxicação chame socorro médico.
16 OUTRAS INFORMAÇOES

As informaçoes aqui contidas estáo dê acordo com a legislação brasileira

em
fevereiro de 2020, obedecendo as normas regulamentadoras, podendo a qualquer
momento passar por modificações conforme mudanças na legislaçáo.O produto em
condiçoes normais de uso de acordo com as instruçóes contidas no rótulo, validam
as informações contidas neste FlsPQ, sendo invalidada em uso combinado com
outros produtos, ou usado para fins das quais não foram destinados, sendo de total
responsabilidade do usuário.

Siglas:
FISPQ

-

Ficha de lnformaçÕes de Segurança de Produtos Químicos'

CAS - Chemical Abstract Service.
CEATOX

-

Centro de Assistência Toxicológica.

Elaboraco Por. Bruno Perelra dcs Sanlos- Q.limico Bacharei - CRQ V;l C700C896
ProdLto Detergênte líq,.1too Liscnja
Flcha de InÍormaçáo de SeguranÇa de PÍocjutos QuímiÕos
28 de fevereiro de 2020
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITI]RA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
GABINETE

Rio de Contas - BA, 06 de abril de2020.
PROTOCOLO

Data

q.

Sec. Mun. de

A Secretaria Municipal de Administração
llmo.Sr.Augusto Atila Chaves Ladeia

ún)O
iniBtraçáo

Determino seja autuado e registrado a presente solicitação para que se

inicie o processo de dispensa de licitaçâo para aquisição álcool em gel

70o/o,

para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVID-í9, neste município.
Atenciosamente,

*-."-,e

dc

Crlsüano Gardoso de
Prefeito

CNPJ: I 4.263.859/0001 -06
LARCO DO ROSARIO, N" 01 - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

r.

rEI
-aESTADO DA BAHIA
MI'NICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARI,A MI.JNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO
PREFEITI,JRA

PROTOCOLO

Rio de Contas, 07 de abril de2020.

oata:

0Í I 0V lJr"'.ltO
.âAÁCc..'dt
Gabinete

Exmo. Sr. Cristiano Cardoso de Azevedo

D.D. Prefeito de Rio de Contas

Conforme solicitação, registro o processo de dispensa de licitação para

aquisição álcool em gel 70o/o, para fins de enÍrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do COVID-19, nestê município, que fica registrado
sob o número 75012020.

Augusto
Secretário Munici

aves Ladeia
lde Administraçáo

LARGO DO ROSARIO, N'OI - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

GABINETE
PROTOCOLO

Rio de Contas - BA, 07 de abril de2O20.
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Dete:

Sac. Mun. de Fin. E Planejamento

Ao Secretario Municipal de Finanças e Planejamento
llmo. Sr. Evanildo Machado Lima

Visando atender a Secretaria Municipal de Saúde, determino que este
departamento informe quanto

à

existência

de recursos orçamentários e

respectiva dotação capazes de atender as despesas relativas

à

a

aquisição

álcool em gelTO%, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do COVID-I9, neste município.
Atenciosamente,

risüano Ca

dL

o

Prefeito

CNPJ: I4.263.859/000 I -06
DO
ROSARIO, NO 01 - BAIRRO CENTRO
LARGO
DE
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURÁ MU}.IICIPAL DE RIO DE CONTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PROTOCOLO

Rio de Contas - BA, 08 de abril de2020.

Data

O1 r

C4 r)rÁL

Gabinete

Ao Gabinete do Prefeito

Em atendimento à solicitação de V,Exa., informo a seguir que existe
disponibilidade de recursos orçamentários para atender ao objeto formulado
pela Secretaria Municipal de Saúde.

lnformamos que existe

a

respectiva dotaçáo orçamentária para

assegurar o pagamento das despesas, decorrente da seguinte doteção:

UO: 32001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE: 2011 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
2012 - MANUTENÇÁO DO CENTRO E POSTOS DE SAUDE
2013 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
2o14-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB
2063 - AÇÓES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
2O8O - ASSISTÊruCIN UEOICA DE URGENCIA E EMERGENCIA
ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0102.002, 01 14.014

Secretário Muni

chado Lima
Finanças e Planejamento
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GABINETE
PROTOCOLO

Rio de Contas - BA, 08 de abril de2020.
Dala:

o8ta"rtu.
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Assessoria JuÍÍdica

À Assessoria Jurldica

Ref.: Solicitação de parecer jurídico.

Solicito a manifestaçáo desta Assessoria Jurídica sobre o processo
administrativo, tombado sob o número 75012020, com vistas a elaboração de
parecer, a despeito da possibilidade legal em se proceder aquisiçáo de álcool
em gel 70o/o, paru fins de enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do COVID-19, para atender a demanda da Secretaria Municipal de

Saúde, de forma direta, por dispensa de licitação, em Íazão do estado de
emergência decretado pelo município.
Atenciosamente,

ãz-

ode
ano Ca
Prefeito
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Rio de Contas, 13 de abril de 2020.

Gabinele

Exmo. Prefeito Municipal
Sr. Cristiano Cardoso de Azevedo

Conforme solicitação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, segue em anexo o
parecer

juridico solicitado.
Sem mais para

o momento, renovando os votos de estima e

subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

§4r

r.c-*,

,

--r-1,uit

Hélio Diógenes Cambú Alves
oAB/BA 27583

LARGO DO ROSARIO, N'OI - BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS -ESTADO DA BAHIA

consideração,

ET
--ra
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

PARECERJURÍDICO
Versa o presente parecer acerca da solicitação de manifestação formulada pelo Sr.

Prefeito Municipal a despeito da possibilidade legal em se proceder aquisição álcool em gel
70o/o, para

fins de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19,

neste município, por meio de dispensa de licitação, em Íazão do estado de emergência
decretado pelo município.

Importante consignar que a Lei de Licitações e ContÍatos, Lei n'. 8.666/93, em seu
artigo 24, estabelece em rol taxativo, as hipóteses em que o processo licitatório poderá ser
dispensado.
Trata-se de uma exceção a regra do artigo do art. 37,

XXI,

da Constiruição Federal,

ruzão pela qual a contratação com fundamento na dispensa de licitação requer prudência e
cautela por parte do administrador, a Íim de se evitar condutas que contornem as exigências
legais e os Princípios da Isonomia, Finalidade e da Moralidade.
Pois bem, o artigo 24, inciso

IV, da Lei 8.666/93, possui a seguinte redação:

Art. 24, de Lei tr'ederel n". 8,666/1993

- É dispensável

a

licitação:
(...)

fV -

nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando

caracterizada urgência

de atendimento de situação que

possâ

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares,

somente pâra os bens necessários ao atendimento

da

e

situação

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servigos que
possam ser concluidas no prâzo máximo de 180 (cento e oitenta) dias

consecuüvos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência
ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos
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Desta forma, a contratação por emergência ocoÍTe em situações imprevisíveis que

devem ser prontamente atendidas pela Administração Publica, sob pena de causar prejuízo
ao interesse público primririo, qual seja, o inteÍesse socialmente protegido.

No caso concreto, verifica-se que a contratação por emergência, se destina a evilar
danos à saúde dos usuários do sistema municipal de saúde, referindo-se, sobretudo, à
efetivação de direito assegurado constitucionalmente.

Em sendo assim, sob o aspecto jurídico-formal, isto porque foge as atribuições desta
assessoria analisar questões orçamentiárias e de mérito, opina-se, pela possibilidade jurídica

da administração pública optaÍ pela dispensa de licitação, de modo justificada,

para

aquisição bens e insumos de saúde destinados ao enfientamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavirus, com filndamento no art.24,
inciso IV, da Lei Federal n' 8.666, de

2l

de

junho de 1993, cumulado com o art. 4o da Lei

n" 13.97912020.

Ressalva-se que este parecer não vincula

a decisão da sutoridade

competente,

podendo ser acatado ou não, pois parecerjurídico não tem caráter vinculatório e nem obriga
a autoridade.

E o parecer,
S.M.J.
t

C9(eí-",r-\",Hélio Diógenes Cambú Alves
oAB/BA 27583
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A Presidente da Comissáo de Licitação

Tendo em vista o parecer favorável da Assessoria JurÍdica, que náo fez

ressalva quanto aos atos até entáo praticados, determino a Presidente da
Comissáo de Licitaçáo, Sra. Índira Lêives de Souza Aranha que proceda, com
base neste processo, os atos subsequentes necessários à contrataçáo através
da modalidade indicada pela assessoria jurídica deste município.

üt*..-,@

dz

Cristiano Cardoso de Aze
Prefeito

o
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PRoJETo EÁstco
D|SPENSA No 016/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 750/2020

í.

DO OBJETO

1.1. Aquisição álcool em gel 7Oo/o, para fins de enfrentemento da emergência de
saúde pública decorrentê do COVID-19, neste município.
ITEM

0í

DESCRTÇAO

ALCOOL ANTI.SÊPTICO EM GEL

-

ALCOOL

ETILICO HIDRATADO EM GEL 7Ço/o,
INCOLOF/ TRANSPARENTE, INDICADO

UND

QTDE

VALOR
UNITÁRIO

UND

300

32,00

VALOR
TOTAL
9.600,00

PARA HIGIENE DAS MÃOS. UNIDADE DE
FORNECIMENTO: FRASCO 1.OOO ML

1.2. O quantitativo é o discriminado na tabela acima.
1.3. O contrato terá vigência pelo perÍodo de 02 (dois) mês, prorrogável por perÍodos
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de ênfrentamento dos efeitos da
situaÉo de emergência de saúde pública de importância intemacional, declarada por
meio da Portaria no 188, de 03 de fevereiro de2020, do Sr. Ministro de Estado da
Saúde.
2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS DA CONTRAT AçÃO

2.1. A aquisiçáo do álcool gel 7oo/o se faz necessário para meio de proteçáo na
assepsia das mãos dos profissionais de saÚde no enfrentamento do Covid-19, bem
como das instalações das unidades de saúde, com o intuito de minimizar e prevenir a
transmissâo do vírus.

2.2. Justifica-se a escolhe de empresa contratada eis que apresentara melhores
preços.

3. DESCRTçÂO DA SOLUçÃO
3.1. A descrição da solução como um todo, abrange a aqu isição álcool em gel 70%,
para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-í9'
neste município.
O DO FORNECEDOR
4. DA CLASSTFTCAÇ Ão oos BENS E FoRMA DE sELE
por
dispensa de licitaçáo,
4.1. Trata-se de bem @mum a ser contratado diretamente,
com fulcro no art. 40 da Lei no 13.97912020.
4.2. A execução do contrato será iniciada após a sua assinatura

O DO OBJETO
5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITA
5.'t. O prazo do produto é de até 05 (cinco) dias, co ntados da ordem de entrega
emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, em remessa parcelada, no seguinte
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endereço: Praça Coronel Carlos Souto

-

Centro

-

Rio De Contas/Bahia

-

CEP

46170-000.

5.2. Por ocasiâo da entrega casa seja detectado que o produto não atende as
especificaçÕes contidas na proposta de preços, poderá a Administração Municipal
recusar

o

recebimento integralmente, obrigando-se

a

empresa

a

providenciar a

substituiçâo no prazo de até 03 (três) dias.

5.3. A validade do produto, contada e partir do recebimento dos mesmos pela
Administraçáo Pública, não podeÍá ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do
seu prazo máximo de validade.
6. OBRTGAÇÔES DA CONTRATANTE
6.1 . Pagar conforme estabelecido na Cláusula contratual,

6.2. Receber o objeto no prazo e condiçÕes estabelecidas no contrato;

6.3 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;
6.4 - Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeiçÔes, falhas ou
irregularidades constatadas no fornecimento, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias:

6.5 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado e terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
7, OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA
7 .1. - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execuçáo do Contrato, em
conformidade com as obrigações assumidas.

7.2 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
Contrato, náo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalizaçáo ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
7.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas
expensas, no total ou em partes, em que se verificarem, deÍeitos ou incorreções que
prejudique e execuÉo do contrato.
7.4 Facilitar a fiscalização na entrega dos materiais em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;

-

-

7.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigaçôes por eles assumidas todas as condições de
habilitaçáo;
7.6. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo Íornecimento e entrega
do equipamento, objeto deste contrato.
8. DO PAGAMENTO
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8.1. Pela aquisição, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importància de
R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais).

8.1.í. O pagamento deverá ser eÍetuados no prazo de até 5 (cinco) dias

úteis,

contados da data da apresentação da Nota FiscauFatura.

8.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA
êncontra-sê edimplênte com a Fazenda Pública (Uniáo, FGTS, Débitos Trabalhistas,
Estado e MunicÍpio).
8.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento,
tais como:
e) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgáo contratante;
d) o período de prestaçáo dos serviços;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaquê do valor de retençÕes tributárias cabíveis.

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fature, ou circunstância que
impeçâ a liquidação da despesa, o pagamento Íicará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o pÍazo para pegamento iniciarse-á após a comproveçáo de regularização da situaçáo, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante;
9. REAJUSTE
9.1. Os preços são fixos e ineajustáveis.

í0. DAS SANçÕES ADMTNTSTRATIVAS
10.í. Sem prejuÍzo da caracterizaçâo dos ilÍcitos administrativos previstos na Lei n"
8.666/93, com as cominaçóes inerentes, a inexecuçáo contratual, inclusive por atraso
injustificedo ne execução do contrato, sujeitará a CONTRATAOA à multa, que será
graduada de acordo com a gravidade da infraçâo, obedecidos os seguintes limites
máximos:
(dez por cento) sobre o valor do contrato, em c;lso de descumprimento total da
obrigaçâo, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
1Oo/o

0,3olo (três décimos por cento) ao

dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da

parte do serviço ou fornecimento não realizado;

\\
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0,7% (sete décimos por cento) sobrê o valor da paÍte do serviço ou fornecimento náo
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
10.2 - A multa a que se refere este item não impede que a Administraçâo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sançÕes previstas na lei.

10.3 - As multas previstas neste item náo têm caráter compensatório
pagamento náo eximirá a contratada da responsabilidade por perdas

eo

e

seu
danos

decorrentes das infrações cometidas.
11. HABILITAçÃO DO FORNECEDOR CONTRATAçÃO DIRETA)
1í.1.HABILITA
JUR DICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) No caso de Mícro empreendedor individual apresentar a Certificado da Condição de
Micro empreendedor lndividual - CCMEI

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando dê sociededes comerciais, ou outro ato constitutivo
dê empresa registrado em órgão competente;

1

1.2. REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional de Pessoas JurÍdicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);

b) Certidáo Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e a dívida ativa
da União.

c) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da
licitante, expedida pelo órgáo competente;

d) Certidâo de regularidade de débito para com o MunicÍpio da sede da licitante,
expedida pelo órgáo competente;

e) Certidão de regularidade de débito pera com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediente a apresentação de certidáo negativa, nos termos do TÍtulo Vll-A da
Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de

0

maio de 1943."

í2. DOS RECURSOS ORçAMENTÁRros.
12.í. A os recursos orçamentários que fa rá face à despesa decorrente dêste contrato
será a abaixo discriminada:

CNPJ: 14.263.859/0001-06
- BAIRRO CENTRO
RIO DE CONTAS - ESTADO DA BAHIA

IáRGO DO ROSARIO, NO 01

.-S'

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

UO:32001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATTV|DADE: 201í - ADMTNTSTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
2012. MANUTENÇÃO DO CENTRO E POSTOS DE SAÚDE

ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 01 02.002, 01 14.0'14
Rio de Contas - Bahia, í3 de abril de2020.

ha
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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