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PROCESSO ADMINISTRATIVO: N® 817/2020.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 139/2020 - COVID 19
UNIDADE SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: coniralação dc empresa para aquisição dc trinta (30) Termômeiros digitais de Testa
com Infravermelho, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde oriunda dos
serviços de assistcncia à saúde dos nossos munícipes vinculados a Atenção Primária e a Média e
Alta Complexidadc no enfrentamento ao combate a Pandeinla do Covid-19 e ainda em

necessidade de controle aplicação da Nonnas de Biossegurança para atender as
demandas da Sc crctaria Municipal dc Saúde
decorrência da

EMPRESA: D & w COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI,
inscrita no CNPJ de n°32. 756.901/0001-02, e inscrita na JUCEB em 12.02.2019 sob

NIRE 29.600.361.025, com sede na Avenida César Borges, 148, Andar 1, Centro, Terra
Nova - Bahia, CEP:44,270-000 representada pela Sra, Adrielli Cilene Bastos Santos,
brasileira, solt 3ira, empresaria, portadora do CPF 088.309.195-00 e RG 16.371.664-19
SSP/BA, resic ente e domiciliada na Rua vivenda dos Pássaros, 34, Tanque Coronel,

CIA II, Simões Filho/BA, CEP 43.700-00
EMBASAMEN TO LEGAL: Art. 4 da Lei Federal n® 13.979/2020
DATA DA HO VIOLOGAÇÃO: 22/06/2020

DATA DA RATIFICAÇÃO: 22/06/2020
DATA DA CONTRATAÇÃO: 23/06/2020
VIGÊNCIA: 2:/06/2020 a 23/09/2020
VALOR GLOE AL: R$ 11.550,00 (onze

mil quinhentos e cinqüenta reais).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: DECRETO: 867/2020

ícít^raj
raiano da Silva

lana Patríc

Sécretária

Cláugia-O.C. Moreira
Presidente

Roseane^. dos Santos
Membro

Av. Oceânica, n®2994 - Abrollios!- Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tel.:(73) 3208-1124
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AUTUAÇÃO
Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2020, autuei sob n° 817/2020 Oficio do

Exceientissimo Si*. Prefeito Municipal autorizando à Abertura de Processo Administrativo
em atendimento

a solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Saúde com objeto

contratação de empresa para aquisição de trinta (30) Termômetros digitais de Testa com

Infravermelho, pa^a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde oriunda dos

serviços de assisjéncia à saúde dos nossos municipes vinculados a Atenção Primária e a
Média e Alta Complexidade no enfrentamento ao combate a Pandemia do Covid-19 e
ainda

em

deccrrência

da

necessidade

de

controle

aplicação da

Normas de

Biossegurança para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde; Copia da

Medida Provisórii n° 961, de 6 de maio de 2020; Recomendação Administrativa MPC/BA

n° 02/2020; Oficij) oriundo da Secretaria Municipal de Saúde solicitando Cotação para o
objeto acima citado, Três Cotações com fornecedores três cotações com fornecedores
através do Bane ) de

Preço, Oficio do Secretario de Saúde solicitando a contratação da

Empresa D & w COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, inscrita
no CNPJ de n° J2. 756.901/0001-02, e inscrita na JUCEB em 12.02.2019 sob NIRE
29.600.361.025

com sede na Avenida César Borges, 14B. Andar 1, Centro, Terra Nova -

Bahia, CEP:44.270-000 representada pela Sra. Adrielli Cilene Bastos Santos, brasileira,

solteira, empres iria, portadora do CPF 088.309.195-00 e RG 16.371.664-19 SSP/BA,
residente e don

Simões

iciliada na Rua vivenda dos Pássaros, 34, Tanque Coronel, CIA II,

Filho/B. V

Documentos de

CEP 43.700-00, com a justificativa da escolha da empresa.

Habilitação Jurídica, fiscal e Contábil da Empresa. Oficio do Prefeito

Municipal a coi^tabílidade solicitando a informação quanto a Dotação Orçamentária
Capaz de Custe ar a referida despesa; resposta do Contador do Município informando a
existência de re cursos

orçamentários e Dotação Orçamentária a ser utilizada; Oficio a

Assessoria Juric ica do Município solicitando analise dos documentos e Parecer Jurídico;
Parecer Jurídico

Foi autorizado ainda pelo Senhor Prefeito a Contratação da Empresa D

& W COMÉRC O VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI em conformidade
com a Dotação Orçamentária e Parecer Jurídico em anexo, aos quais faço juntada do
Decreto 867/2020.

Cláudia.5íto Cruz Moreira
Presidente da CPL

Av. Oceânica, n" 2.994 - Abrolhos I- Nova Viçosa-Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Tel.;(73) 3208-1124
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DECRETO Ns 867/2020
DE 20 DE JANEIRO DE 2020

"Constitui

a

Comissão

Permanente

de

Licitação da Prefeitura Municipal de Nova
Viçosa, para o exercido de 2020 e dá outras
providências".

Ó PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA, MANOEL
COSTA ALMEIDA, no uso legal de suas airibuições e em cumprimento aos dispositivos
da Lei n' 8.666/93 e suas alterações posteriores c/c as Lei Municipais Complementares
n«. 014/21)06 e 052/2017;

C ONSIDERANDO que o Art. 51 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos

prevê a domposição de Comissão Permanente para processar e julgar os atos relativos
aos Procedimentos Licitatórios, não podendo exceder a 1 (um) ano na Comissão de
Licitação da totalidade de seus membros.

[lECRETA:

Art. 12. Fica reconstituída a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura

Municipa de Nova Viçosa, que será composta pelos seguintes membros:
I

Claudia Otto Cruz Moreira - Presidente;
lana Patrícia Trajano da Silva - Secretária;
Roseane Nascimento dos Santos - Membro.

/.rt. 22. Compete a Comissão o processamento e o julgamento das
habilitaçc es preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames
licitatório
cadastra

5 instaurados, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro
de fornecedores da Coordenadoria de Compras, sua alteração e

canceíarr lento.

rt. 32. Os membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Vi ;osa, responderão solidariamente por todos os atos praticados pela
A

Nova

Endereço; Av. Oceânica, 3100, - Abrolhos I. Nova Viçosa - BA. CEP; 45920-000
e: (73) 3208-1124 • E-mall: gabinelodopre1ci1o@novavlcosa.ba,gov.br- CNPJ N': 13.761.53lr0001-49
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NAGGRMOFJ563MFQSUOPMUQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada
e registrada em ata, lavrada na reunião que estiver sido tomada a decisão.
Art.

4®. Atribuir aos membros da Comissão de Licitação, além das funções

descritas no

caput do artigo 51, da Lei n® 866/93 e suas alterações posteriores, a de

receber e e xaminar todos os documentos relativos aos certames licitatórios, bem
como adota ■
ultima

medidas, para a realização do processo de licitação, desde que nesta

hipóijese, os procedimentos não conflitem com as competências do poder

executivo.

Art.

5®. Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições

em contrárii, em especial o Decreto n® 754/2019.
RE'3ISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Viçosa - BA, em 20 de janeiro de
2020.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos i. Nova Viçosa - BA. CEP: 45920.000

Foné:(73)3206-1124 - E-mall: gablnc1cdopicfGllo;3novavlcosa.b8.gov.br- CNPJ N°: 13.761.531/0001-49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NAGGRMOFJ563MFQSUOPMUO
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Presidência da República
Secretarla-Gerai
Subchefin para Assuntos Juridicos

MEDIDA PROVISÓRIA N° 961. DE 6 DE MAIO DE 2020
Autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos

contratos, adequa os limites de dispensa de licitação e
amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações
Públicas - RDC durante o estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de

gxDosícão de motivos

março de 2020,

O PRESIDENTE DA REIPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art, 62 da Constituição, adota a
seguinte Medida Provisória, co n força de lei:
Art. 1° Ficam autorizadc s à
constitucionalmente autônomo ai

administração pública de todos os entes federativos, de todos os Poderes e órgãos

I - a dispensa de licilação de que tratam os incisos I e II do caput do art. 24 da Lei n° 8.666. de 21 de iunho de
1993, até o limite de:

a) para obras e sen/iços de engenharia até R$ 100,000,00(cem mil reais), desde que não se refiram a parcelas

de uma mesma obra ou serviço, ou, ainda, para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam
ser realizadas conjunta e cone omitantemente; e

b) para outros serviços >5 compras no valor de até RS 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e para alienações, desde
que'
não se refiram
a parcelas
"
' de

um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de

uma só vez;

- o pagamento antecipjado nas licitações e nos contratos pela Administração, desde que:
a)represente condição

ndispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço; ou

b) propicie significativa jconomia de recursos; e
- a aplicação do Reg me Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei n° 12.462. de 4 de

t^^gosto de 2011. para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações.
§ 1° Na hipótese de que trata o inciso II do caput, a Administração deverá:

I - prever a antecipaçãc de pagamento em edital ou em instrumento formal de adjudicação direta; e
II - exigira devolução i

tegral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto.

§ 2° Sem prejuízo dc disposto no § r, a Administração poderá prever cautelas aptas a reduzir o risco de
inadimplemento contratual, ta is como;
I - a comprovação da

3xecuçâo de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado, para a antecipação do

valor remanescente;

II - a prestação de ga rantia nas modalidades de que trata o art. 56 da Lei n" 8,666. de 1993. de até trinta por
cento do valor do objeto;
I-a emissão de título de crédito pelo contratado;

IV - o acompanhamjento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por representante da
Administração; e
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_alo201 i-2022/2020/Mpv/mpv961.htm#;-;lexl=MPV 961&text=Autorl2a pagamentos antecipados nas licitações,20 ... 1/2
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V - a exigência de certificação do produto ou do fornecedor.

§ 3° É vedado o pagamento antecipado pela Administração na hipótese de prestação de serviços com regime
de dedicação exclusiva de mão de obra.

Art. 2® O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos atos realizados durante o estado de calamidade

reconhecido pelo Decreto Legislativo n® 6. de 20 de marco de 2020.

Parágrafo único. O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos contratos firmados no período de que trata
o caput independentemente do seu prazo ou do prazo de suas prorrogações.
Art, 3® Esta Medida Prov isória

entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de maio de 2020; 199®

da Independência e 132® da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.5.2020

www.planaito.gov.br/cclvil_03/_ato2019 2022/2020/Mpv/mpv961.htm«:-;(ext=MPV961&texl=Aulorlza pagamentos antecipados nas licitações,20... 2/2
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Nova Viçosa, 22 de junho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito.
Paru: Comissão(IC Licitação.

Em atendimento k solicitação da Secretaria Municipal dc Saúde do Município de NoVü'
Viçosa para contratação dc empresa para aquisição dc trinta (30) Termômetros digitais dc
Testa com Infravermelho, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde
oriunda dos serviços de assistência à saúde dos nossos munícipcs vinculados a Atenção
Primária e a Média e Alta Complexidade no enfrentamenlo ao combate a Pandcmia do
w

Covid-19 e aindÁ cm decorrência da necessidade de controle aplicação da Normas de
Biossegurança pai'a atender as demandas da Secretaria Municipal dc Saúde, realização de
Três cotações dirêto com fornecedores e três cotações por Item no Banco de Preços e que

a Empresa fí &i COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI,
inscrita no CNPJ dc n"32. 756.9(H/()fl01-02, c inscrita na .lUCEB em 12.02.2019 sob
NIRE 29.600.361.025,

com sede na Avenida César Borges, 14B, Andar 1, Centro,
Terra Nova - B diia, CEP:44.270-000 representada pela Sra. Adriclli Cilene Bastos
Santos, brasileira, solteira, empresaria, portadora do CPF 088.309.195-00 e RG

16.371.664-19 SfeP/BA, residente c domiciliada na Rua vivciula dos Pássaros, 34,

Tanque Corone|, CIA II, Simões Filho/BA, CEP 43.700-00. colou o menor valor de
acordo com cotação e Documentos da Empresa em anexo. Autorizo a Comissão
Permanente de Licitação a abertura dc Proces.so Administrativo em atendimento a

solicitação da Sdcretaria dc Saúde, bem como realizar a contratação da Empresa D & w
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, cm conformidade
com Dotação Ort amentária e Parecer Jurídico em anexo.

refeito Muríicina .

Av. Oceânica, n° 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP;45920-000- Tel.;(73)3208-1124
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE

Nova Viçosa-BA, 18 de Maio de 2020.
Oficio n° 157/2020

Secretaria Municipal de Saúde
Manoel Costa Almeida
Gabinete do Pre eito

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
Prezado Senhor,
Cumprimen :ando-o

cordialmente, venho através deste, solicitar a cotação de

Termômetros dl gitais

de Testa com Infravermelho,paraafender as demandas da

Secretaria de S aúde

oriunda dos serviços de assistênciaà saúde dos nossos

munícipes vincu ados a Atenção Primária e a Média e Alta Complexidade no
enfrentamento ac combate a Pandemia do Covid-19.

Tendo em vista a publicação da LEI n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que "dispõe

sobre as medidai para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019", está
instruindo processo de DISPENSA de LICITAÇÃO para aquisição desses materiais
conforme artigo

da referida lei.

Essa hipótese d 3 dispensa é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a
emergência de suúde pública (art. A°. §1®).
Nos termos do

art. 4°-B que foi incluído pela MP, presumem-se atendidas as

- ocorrência de situação de emergência: II - necessidade de pronto
atendimento da situação de emergência; III - existência de risco a segurança de
pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
condições de: I

particulares: e l\^ - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da
situação de emer gência.
Considerando ai nda

que diante da Pandemia do Coronavírus (COVID - 19) a

Organização Mundial de Saúde (OMS) sinalizou como risco potencial de transmissão
comunitária e da dificuldade em adquirir os termômetros digitais de testa com

infravermelho assim como demais insumos decorrente da alta demanda na aquisição
dos mesmos poraelos gestores de saúde e tendo em vista a situação de emergência

instalada em todò território nacional e especificamente falando do nosso município da

Ende

eço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone: 733208-1124I •mail: gabinetedODrefeito@novavicosa,ba.eov.br - CNPJ

nS; 13.761.531/0001-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE
Cotstiuh da

fragilidade na

loaíística

de aquisição desses itens e com objetivo primordialde zelar

pela prevenção e promoção da saúde dos nossos munícipes.

Diante das justifiij:.ativas apresentadas acima solicito a
da Tabela-1 dess e

realização de cotação do item

ofício de N°157/2020 para que seja dado andamento ao processo

de compra por dií;pensa de licitação.

Portanto, para c ue o processo de trabalho seja continuo necessita se que as
solicitações sejam cumpridas em caráter de urgência, visto que a situaçãorequer uma
atenção especial e se trata da providencia que mais se amolda ao interesse público,

razão pela qual o 3Íno pela sua possibilidade.

Certa de seu ater|dimento, reitero votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

A
Manoel MecíaÀFontes da Silva- Gestor
Fundo Municipal de Saúde.
Secretário Municipal de Saúde
Decreto; 779/2019

Tabela-1:
ITE

DESCRIÇÃO

QUANT.

"ERMÔMETRO ELETRÔNICO SEM CONTATO.

30

M

01

Modelo do corpo humano 32-42,5 Celsius.
Aplicação exibe a temperatura corporal medida através da radiação
térmica da testa.

Distância de medição; 3-5cm
Tela Digital LCD retroilumunada.
Multifuncional-para todas as idades.

Ende

eço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000

Fone: 733208-1124 É-mail: eabinetedoprefeito(q>novavícosa.ba,eov.br - CNPJ

n2:13.761.531/0001-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

A,
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ESTADO DA BAHIA

^

SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE

Nova Viçosa-BA, 18 de Junho de 2020.

Ofício nM58/2D20
Secretaria Mur icipal

de Saúde

Manoel Costa Almeida

Gabinete do Prefeito

AO excelentíssimo senhor PREFEITO MUNICIPAL.

Prezado Senho

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste, solicitar a contratação

de Empresa especializada para aquisição de Termômetros digitais de Testa
com Infravermelho, para atender as demandas da Secretaria de Saúde

oriunda dos seiviços de assistência à saúde dos nossos municipes vinculados
a Atenção Primária e a Média e Alta Complexidade no enfrentamento ao
combate a Pandemia do Covid-19.

Considerando ainda que diante da Pandemia do Coronavirus (COVID - 19)
onde a Organização Mundial de Saúde (OMS) sinalizou como risco potencial

de transmissão'comunitária e da dificuldade em adquirir os termômetros digitais
de testa com infravermelho assim como demais insumos decorrente da alta

demanda na a(;uisição dos mesmos por pelos gestores de saúde e tendo em
vista a situação de emergência instalada em todo território nacional e
especificament

falando do nosso município da fragilidade na logística de

aquisição desses itens e com objetivo primordial de zelar pela prevenção e

promoção da saúde dos nossos municipes
.Diante da motivação acima indicada, necessário se faz a compra dos

termômetros di^itais de testa com infravermelho conforme descrição contida na
tabela-1 do Ofí :io

de n°157-2020(que solicita a cotação desse item), sendo que

os valores for am

estimados mediante consulta realizada por 04 cotações

Encl( reço; Av. Oceânica,2.994,-Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: eabinetedoorefeítoíõinovavícosa.ba.EOv.br - CNPJ ns: 13.761.531/0001-49

Níi^;
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE
Os-fo c- .J no.a

diretamente coiyi os fornecedores e três cotações para cada item no Banco de
preços.

E a empresaD & w COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
EIRELI, ofertou o menor valor para o objeto a ser adquirido, atendendo assim a

descrição dos it ens a serem solicitados.
Mediante as jusi tificativas apresentadas epor ter ofertado o menor preço com o
valor de R$ 38£:,00(trezentos

e oitenta e cinco reais) por unidade e o valor total

da compra de v iO unidades no valor de R$ 11.550,00(onze mil e quinhentos e

cinqüenta reaisj), solicito a compra dos materiais através da Empresa: D & w
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, inscrita no
CNPJ de n°32. 756.901/0001-02, com sede na Avenida César Borges, 148,

Andar 1, Genro, Terra Nova-Bahia, GEP:44.270-000 representada pela
Sra.Adríelll Cll^ne Bastos Santos.

E para fiscaliz^çâo desse contrato fica nomeado o Sr. Rodrigo Porto de
Andrade, porta dor do RG n° 9.668.950-10-SSP/BA e GPF n°826. 592.815-72
(Coordenador ce Assistência Farmacêutica) pelo Decreto de n®774/2019 de 21
de 2019.

Portanto, para o bom desenvolvimento aos atendimentos, é imperiosa a
realização do solicitado acima, visto que é uma providencia que mais se

amolda ao interesse público, razão pela qual opino pela sua possibilidade.
Certa de seu at

mdimento reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

>5

Manoel Medas Ftontes da Silva- Gestor

Fundo Municipal de Saúde.

Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 779/2019

Ende

eço; Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone: 733208-1124 E-mail: eabinetedoprefeitoiSnovavicosa.ba.eov.br - CNPJ nS; 13.761.531/0001-49

PROJETO BÁSICO
D

SPENSA DE LICITAÇÃO N". 139/2020 - COVID 19.
COVID/19 - LEI N. 13.979/20

I - DO OBJETO E S

JA DESCRIÇÃO

Constitui objc o da presente solicitação a contratação de Empresa especializada para
aquisição de Terniônictros digitais de Testa com Infravermelho, para atender as demandas
da Secretaria Muriicipal de Saúde oriunda dos .serviços dc assistência à saúde dos nossos
munícipcs vinculados a Atenção Primária e a Media c Alta Complexidade no enlrenlamcnlo ao
combate a Panden ia do Covid-19 e ainda cm decorrência da necessidade dc controle aplicação

1.1-

da Normas de Biojsegurança

para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde com o

seguinte item:
Tabcla-1: Teriiiômctro Digitiil (Ic Te.sta com Infravermelho.
ITE

DES CRIÇAO

QUANT.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL.

30

R$ 385,00

R$ 11.550,00

M

01

TERMÔMETRO

ELETRÔNICO SEM
CONTATO,

Modelo do corpo iimano 32-42,5 Celsiiis.

Aplicação: exibe a temperatura corporal
medida através da radiação térmica da testa.

Distância de medição: 3-5cm
Tela Digital L CD rctroiliimunada.
Multifuncional- para todas as idades.

II - fundaivienta(;ão simplificada da contratação
2.1 Justifica-se tal soli citação, com

base na Lei Federal n" 13.979, de 06 de fevereiro dc 2020, que
para enfrentamenlo da emergência de saúde pública de importância
internacional decorreu c do coronavírus responsável pelo surto dc 2019", está instruindo processo
de dispensa de LlÇlTAÇÃO para aquisição desses materiais conforme artigo 4° da referida lei.

"dispõe sobre as mcü idas

2.2 Essa hipótese de i ispcnsa é temporária c aplica-.sc apenas enquanto perdurar a emeruência dc
saúde pública (art. 4°. $1°).
Nos termos do art. 4"- Bque

foi incluído pela MP. prcsumem-se atendidas as condições dc: I -

ocorrência de situaçãt > de emergência: II - nccessidtidc dc pronto atendimento da situação dc
emergência: IH - exi siência

equipamentos e outro:-

de risco a segurança dc pessoas, obras, prestação de serviços,

bens, públicos ou particulares: e IV - limitação da contratação à parcela

necessária ao atendimc nlo

da situação de emergência.

2.3 O Termômetro di gital

dc testa com infravermelho solicitado,indicado para a prestação dc
assistência a pacientes que recebem atendimento das mais diversas equipes de saúde que compõem

a rede de Atenção á Saúde do nosso municípioc ainda para medidas de prevenção, controle

etratamento que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de
Infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19).
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III-DA CLASSIFIC AÇAO DOS

BENS E FOBMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

3.1 Traia-sc dc bem comum a ser coiilralado dirclamcntc. por dispensa de licitação, com íulcro no
arl. 4" da Lei ii" 13.97Ç/20, c para a escolha do fornecedor será observada as cotações apresentadas e
a pesquisa dc preço, smdo escolhido aquele que apresentar o menor preço na totalidade dos itens
aqui requeridos.

IV - MODELO DE EIxECUÇÃO DO OBJETO
4.1 A execução do contrato será iniciada no momento da entrega do item solicitado, com a

distribuiçcão as equipei no Hospital, Clínica e Unidades Básicas de Saúde do Município de Nova
Viçosa/BA.

V - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1 O prazo dc entrega dos bens é de 02 dias, contados da assinatura do contrato, em remessa única,
no endereço da Secr(fiaria Municipal de Saúde localizada na Rua Avenida Marechal Castelo
Branco, S|N, Bairro Cr stelo - Distrito de Posto da Mata - Ccp 45928-000 Nova Viçosa Bahia.
5.2 Os bens serão rec ebidos

acompanhamento e

provisoriamente no prazo dc Ol(um) dias, pclo(a) responsável pelo

iscalização do contrato, para efeito de posterior verillcação de sua
Projeto Básico e na proposta.

conformidade com as especificações constantes neste

5.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou cm parle, quando em desacordo com as
especificações constan .es neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de
24 (vinte e quatro) ho ras, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da

aplicação das penalidades.
5.4 Os bens serão rcc íbidos

definitivamente no prazo dc 01 (um) dia, contados do recebimento

provisório, após a ve:■ificação

da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação

mediante termo eircun5■tanciado.

5.5 Na hipótese dc a "/erificação a que se refere o subiiem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, repular- >e-á como realizada, consumando-sc o recebimento definitivo no dia do
esgotamenlo do prazo.

5.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultar tes da incorreta execução do contrato.
5.7 O prazo dc garanti,ia

contratual dos bens. será aquele fornecido pelo fabricante, se superior,
contado a partir do priri'eiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
5.8 A garantia legal ou

contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele

fi xado no contrato, pen nitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimenío dc
alguma de suas condiçí les, mesmo depois de expirada a vigência contratual.
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VI - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 DA CONTRATADA

6.1,1 A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE.

6.1.2 A contratada será legal e rinancelrameiite responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, prcvidenc iários, ilscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando
a contratante a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
contratante 01 a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, impcrícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contraio, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento
feito pela CONTRAT/^NTE ou por seus prepostos:
6.1.4 A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato.

6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de
abastecimento contida neste Projeto Básico, que é parte integrante deste Contrato.
lireitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no

6.1.6 Reconhecer os

Artigo 77 da Lei 8.666/93;
6.1.7CONTRATADA

deverá tnanter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de

habilitação e qualiftcaç ão exigidas, conforme previsto no art. 55, inciso XII da Lei n° 8.666/93.

6.1.8 Comunicar ao Município de Nova Viçosa os eventuais casos ibrluitos c de força maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias titcis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a
respectiva aprovação. nn até 5 (cinco) dias consecutivos, a patlir da data de sua ocorrência, sob

pena de não seretn considerados;
6.1.9 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Projeto Básico e Contrato.

i|TE:

6.2 DA CONTRATA

6.2.1 Pagar conforme estabelecido, as obrigações financeiras decorrentes do Contrato, na
integralidade dos seus I irmos;

6.2.2 Os fornecitnentos serão acompanhados c fiscalizados pelo Secretário ordcnador das despesas,
segundo as unidades solicitantes, ou outro servidor designado para substitui-lo, que anotará em
registro próprio as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos, determinando o que
for necessário à regular zação das faltas ou defeitos observados.
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6.2.3 Poderá a fiscal
atendidas, dentro de

'>Cva

zação ordenar a suspensão total ou parcial dos "SL»t^'Ços. caso não sejam

48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que llzer. sem prejuízo dc outras

sanções que possam st aplicar a CONTRATADA.

VII - DAS PENALID A DES E DAS MULTAS.

7.1 CONTRATADA r or descumprirnento de qualquer eláusula contratual sujcitar-se-á as seguintes
penalidades;
I - advertência;

II - suspensão tcmp)rária de participação em licitação c impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2(dois) anos;
111 - declaração de in doneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivo determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que: aplicou a penalidade, que será concedida .sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos pirejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior;

IV - Multa por atraso injustificado no fornecimento, que será graduada de acordo com a gravidade
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

a. 10% (dez por ceito) sobre o valor da nota dc empenho ou do contrato, em caso de
descumprimcnto total Ia obrigação;
b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não reali zado;

c. 0.7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento, por cada dia subsequente

até o trigésimo.
V - As penalidades pc tr ventura aplicadas à CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradas
no Cadastro de Forncc ídores do

Município de Nova Viçosa-BA.

Parágrafo Único - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da contratação, após prévio
processo administrati /o, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
judicialmente, a critéri)da Secretaria Municipal de Finanças.
VIII-DOS RECURS OS ORÇAMENTÁRIOS.
8.1 As despesas decbrrenies do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações

orçamentárias;
Poder

2

Executivo

Órgão

J

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretaria

301

Secretaria Municipal de Saúde

Unidade

30IOI

Fundo Municipal de Saúde
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Atividade

2.174

Elemento

4.4.90.52 00

Fonte

02

Saúde 15%

14

Transferencia de Recursos do FNS

GESTÃO DOS DEMAIS RECURSOS DA SAUDÉ'
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

IX ■ DA RESCISÃO
9.1 O contrato ora cai íbrado

poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos

artigos 77 e 78 da Lei Federal n". 8.666/93. de 21 de junho de 1.993 e alterações em vigor.
Parágrafo Primeiro - O contrato para o fornecimento dos produtos poderá ser rescindido por
iniciativa

da CONT TATADA,

no caso de descumprimento das normas contratuais pelo

CONTRATANTE, m.6 diante ação judicial especialmente intentada para esse fim;

Parágrafo Segundo

Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os fornecimentos pela

CONTRATADA não

Doderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em

julgado.
Parágrafo Terceiro • A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da
contratação, até o lim te dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, bem como na assunção do

objeto do contrato pel I CONTRATANTE na fonna que o mesmo determinar
X - 00 PAGAMENT O

10.1 O preço total d i aquisição do objeto a ser contratado será de R$ 11.550,00 (Onzemil e
quinhentos e cinqucn ta reaisjresuilante da menor oferta apresentada no processo de pesquisa de

preços e será realizadcji no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente

Nota Fiscal ou Fatura

indicados pelo contratido.
10.2 efetivação do pa lamento pela Secretaria Municipal de Finanças é necessário a apresentação
da(s) nota (s) fiscal(isl)I, acompanhado do atestado de recebimento, dentro dos prazos e qualidade
dos produtos recebidc s pela Secretaria Municipal de Saúde e o pagamento será efetuado até o
10°{décimo) dia títil, após a apresentação da mesma. Ainda deverão estar acompanhadas de
Certidões Negativas

(Jonjunta de Débito de INSS e Fazenda Federal, CND Trabalhista, FGTS,

Certidões Estadual e IV

unicipai do domicílio ou sede do licitante, devidamente atualizadas.

10.3 A empresa optan te pelo SIMPLES NACIONAL, deverá apresentar juntamente com a nota
fiscal a comprovação c a mencionada opção.

10.4 O contrataíIjTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe
forem devidos pela CO NI RATADA,em decorrência dc inadimplcmento contratual.
10.5 Nenhum faturam :nto

da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente

emitida a respectiva O dcni de fornecimento;

10.6 Fica assegurado ao MUNICÍPIO de NOVA VIÇOSA e ao FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE o direito de d íduzir do pagamento devido à CONTRATADA,independente da aplicação
de multas, importância ; correspondentes a:
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a) Despesas relativas correção de eventuais falhas;
b) Dedução relativa àí entregas de sua responsabilidade não executadas;
c) Débitos com a Adn inislração Municipal.

10.7 Nos preços ofer tados na proposta do CONTRATADO já estão inclusos todos
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros
quaisquer que, direta m indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.

10.8 Quando houver (rro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido
documento será imec latamente
llcando estabelecido

devolvido para substituição c/ou emissão de Nota de Correção,
:jue esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer

reajuste ou atualização do valor contratual.
10.9 Os preços são ílx os e irreajustávcis dentro do prazo de vigência contratual,
XI - DO CONTROL i: E

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega do:5 bens. anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinai,do o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.2 A llscalização dc que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante teix eiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios re iibitórios,

Administração ou de

e, na ocorrência desta, não implica em corrcsponsabilidade da

kus agentes e propostos, de confonnidadc com o art. 70 da Lei n° 8.666, de

1993.

11.3 O representante da Administração anotará em registro próprio iodas as ocorrências
relacionadas com a e xecução do contraio, indicando dia, mês c ano, bem como o nome dos
funcionários eventuali nentc envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as

providencias cabíveis.

XII• DAS VEDAÇÔ •S
12.1 É vedado à CON''RATADA:

a)caucionar ou utilizar|o contrato para qualquer operação financeira;
b) interromper a ex ecução dos serviços sob alegação de inadimplemcnlo por parle da
CONTRATANTE,sah o nos casos previstos em lei.
XIII-DAS ALTERA ÇÕES

13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n" 8.666, de 1993.
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13.2 A CONTRATA !)A

jnov-o

é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se íiv orem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial
atualizado do contratíl), nos termos do artigo 4°.!, da Lei n. 13.979/2020.

XIV-DA VINCULÀÇÃO
14.1 O presente Tern o de Contrato encontra-se vinculado ao Processo Administrativo n°. 810/2020
e seus anexos.

XV - DA PUBLICA :ao
15.1 A CONTRATAI•<JTE
art. 4° da Lei Federai

providenciará a publicação deste Contrato, seguindo os termos do §2° do

13979/2020.

XVI - DOS CASOS DMISSOS

16.1 Os casos omiss )s serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
estabelecidas na Lei n. 13.979/2020, na Lei n° 8.666, de 1993, e demais normas federais de

licitações e contratos ídministrativos e, subsidiariamente. segundo as disposições contidas na Lei n°
8.078. de 1990 - Código de Defesa do Constimidor - e normas e principies gerais dos contratos.

XVII - DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 À contratação reiI ativa ao presente projeto básico aplicam-se ainda as seguintes disposições:
17.2 A CONTRAT \DA

reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão

administrativa prevista no ail. 77 desta Lei;
17.3 As partes ficam v inculadas aos termos deste Projeto Básico, seus eventuais anexos e à proposta
da CONTRATADA;

17.4 A CONTRATAÕA deve manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

Manoel Medas Fontes da Silva- Gestor

Fundo MJinicipal dc Saúde.
Sccretái in Municipal dc Saúde
Decreto: 779/2019
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Relatório de Cotação: MEDIDOR DE TEMPERATURA-SAÚDE
Pesquisa

realizada entre 20/05/2020 11:07:26 e 20/05/2020 16:10:04

Relatúrlü gerado no dia 21/05/2020 iiiiqü-üV

ITEM

{íP: ií:' /hi 2..o l2"i

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

11

SOUnidades

5ia72

RS15-S61,60

1)TERMÔMETRO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO FlSlCO,
Preço Compras

Órgão 1'úbllco

w

Data

Identificação

Governamentais

Licitação

MINiSTi RIO DA DEFESA 1 Comando da Aeronáutica I NÚCLEO DO

N''Pregão;22202D

GRUPA^ lENTO DE APOIO DE CANOAS

UASGil 20629

MINISTÉRIO DA DEFESA! Comando do Exército(Comando Militar do Suij 1»

N°Pre9ão:12020

BatalhSc Ferroviário

UASG:150447

MINISTE RIO DA DEFESA j Comando do Exército I Comando Militar da
a 12''Grupamemo de &igenharla de Construção I S^Batalhão de
Engenha ia de Construção

UASG:16034S

Amazcn

N«PregÍo;402019

Preço

23/04/2020

RS 504,42

04/03/2020

RS 511,75

03/02/2020

RS 540,00

Valor Unitário

RS
518,72

Média dos Preços Obtidos: RS 518,72

Valor Global:

RS 15.561.60

Detalhamento dos Itens
1. 1LHMÓMETRO (•'ARA MEDIÇÃO DE í EMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO FÍSICO.
Quantidade

Descrição

30 Unidades

TERMÔMETRO P^RA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL SEM COFÍTATO FlSIÇO.

RS 518,72
Observação

Preço (Compras Governa mentais) 1: Mediana das Propostas Finais

órgão: MINISTÉRIO C A DEFESA
Comando da/ eronâutica

R$ 504,42
Data: 23/04/202013:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

NÚCLEO DO G RUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Objeto: Aquisição pelo Sistema de Registro de Preços de materiais de consumo(bens
e insumos) de

tinados ao enfrenlamemo da emergência de sairde pública de

Importância in emacional decorrente do Coronavirus(COVlD-19), nos termos da
Lem. 13.979/2320 conforme condições, quantidades e exigências neste
instrumaiio..

SRP: SIM

Identificação; N''Pregão:222020/ UASG:120529
Lote/Item: /21
Ata: Link Ala

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

1/4

Quantidade: 10

Descrição: TERMÕME1 RO BIMETALÍCO industrial-TermômetroInfravermelho
cara mediçãc

de temperatura corporal sem contato. Especificação mínima:

Unidade: unidade

CO resistente e de fácil assepsia, novo, resolução da Teia:0,1 "C
(0-1); Tempe atura de operação minimâ lO-áO (50-104): Taxa de umidade:
aS%: Aliment ição. bateria DC2• 1.5V (AA)ou pilhas AA.Tamanho aproximado:
Maietial Piás

UF; RS

ijnm (C * L * A): Peso:aproximado de 120g(sem baterias); Faixa de

86 - 44*185

medição Faixk de medição do corpo: 32,0 a 43.0(90-109.4): Faixa de medição
ambiente: 0-100(32-212): Precisão do corpo: 10,3(0,54): Precisão ambiental:
±1 (33.8): Oi: tància de medição: l-3cm( 1,18in): Parada automática: ISseg,
Precisão do tí'i■rmómetro

infravermelho do corpo sem contato: 32,0 a 39,5 (93,2 a

96,6)±08(O 5), 36,0 a 39 (96,8 a 102,2) 10,2 (0,4): 39,0 a 42,5 (102,2 a 108,6)

±0,3(0,5):(D e acordo com a norma ASTW E1965-1998 (2003)): 1 manual do

CNPJ

R AZAO social 00 FORNECEDOR

18,114,016/0001-90

R EAL DIGITAL SERVIÇOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 504,42

•VENCEDOR*
Marca: eoHui

Febficante: BoHuí
Modelo: Marcnsooo

Endereço:

N > ine de Contato:

Telefone:

Emall;

R T 27, 932

LI ANORO
.

(62) 98421-7779

realdig ital@icu1look.com

Preço (Compras Govern i imentals) 2; Mediana das Propostas Finais

Órgõo: ministério

R$ 611,75

)A DEFESA

Data: 04/03/2020 09,01

Comando do ixércita

Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Mil ;ardoSul
SRP: SIM

1° Batalhão F srroviârio

Objeto: Serviço de ca Oração para Laboratório de Solos e Aquisição de Equipamentos e

Identificação: N=Pregao:12020 / UASGil60447
Lote/item: 2/30

Insumos.

Ata: Link Ala

Descrição: TERMÕMET RO - TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO
TEMPERATU

CONTATO CC M
ALTURA 148

Fortte; www.comprasgovemamentais.gov.br

1A-30 -C A + 550 'C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM

MIRA LASER (INFRAVERMELHO), SATB-, LARGURA 105 MM,
MM, RESOLUÇÃO 0,5 'C, PROFUNDIDADE 42 MM

Quarttidade: 4
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ

HAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

17,114.464/0001-21

i )AG APARELHOS CIENTÍFICOS EIRELI • EPP

VALOR DA PROPOSTA FINAL
RS 500,73

■VENCEDOR*

Marca; Mmipa
Fabricante; Mmipa
Modelo: Mod-MT-350

Endereço;

Telefone;

Email:

RSANTARíTA 1B1

(11)3988-5070

dedcontíSterra.coiTi.br

03,964,626/0001-05

jlATEST INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

RS 511,75

Marca: INCOTERM
Fabricante: incoterm
Modelo: PT-8t6

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Emall;

R GUIMARÃES, £

João Lacerda

(31) 3492-9514

viatesigíviatest.com.br

09,410,186/0001-21

4^0NTREQ ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO ECOMERCI

RS 511,75

Marca; J prolab
Fabricante: JPROLAB
Modelo: 2020

Endereço:

Telefone;

EmatI:

RPUflPURA 46

(31) 3786-7179

licitacao@acontreq,com,br

2/4

CNPJ

Mzío SOCIAL 00 FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.154.931/0001-47 ÇONTENCO INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA

RS 511,75

Marca: Pcvitest.

Fabricante: Conicnco Indi^IriaeComírcio Ltfla.
Modelo: C-2010-P.
Catado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Conteto;

feleione;

Emall:

MG

Sào José da La:^

R PADRE JOSE DIAS, 1689

Luiz de Carvalho Mendes

Í31) 3523-3623

coniencoiacorilenco.com br

RS 600.00

OLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA

60.820.321/0001-64

Marca; SOlotcst
Fabricante: soloteST
Modelo: 3.59S.350 5.S92.C D4
Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Emall:

SP

São Paulo

RCONS CARRAO. 275

(11)3239-0211

cotuabllidade@soloiesl.com

Preço (Compras Governi mentais) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 640,00

ÓrgSo: ministério D A DEFESA

Data: 03/02/202014.30

Comando do ■ 'xército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Mil ar dd Amazônia
SRP: SIM

2°Grupameni j de Encjenharia de Construção
5°l3alalhàodP

Identificação: N°Pregâo:402019/UASG;160348

Engenharia de Construção

Lote/Item: /207

Objeta: AQuisíção de quipamenios para laboratório de solos,concreto e asfalto..
Descrição: EQUIPAMEr TO / ACESSÓRIO • PERFURAÇÃO SOLO•Termômetro
infravermelho Para medição de temperatura sem contato, display de LCD 3 Vs
dígitos,comi umiração de fundo, faixa de mediçlo - 30"C a + 550"C, div.0,5"C,
emissividade ajustével de 0.1 a aproximadamente 1,0, aloance de 1,20 metros,

Ata: Link Ato

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: unidade

campo de vrs. i o 10:1. precisão bâsica de.2% ou_2 C. Com mira laser, Data
Hoold, Auto d' sliga. Função Max/Min,Conformidade Laser Classe 11. Funcicxia a

UF: RO

bateria 9V. Di"(nensões: 148* 105 x 42 mm.Peso: 157 g.
CatMat: 106879-EQ JIPAMENTO / ACESSÓRIO - PERFURAÇÃO SOLO,

EOUIPAMENT O / ACESSÓRIO PARA PERFURAÇÃO NOME
CNPJ

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

30.197.931/0001-92

I ORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 538,75

•VENCEDOR*
Marca:fohmis

Fabricante: FORMisiNSir UMENTO OE
Modelo:fOR-550

MEDIÇÃO LTDA

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Einall:

ft CARDFAL ÍP LARANJEIRA?),640

GUILHERME

(11) 4441-8838

formls@fotml8.com.br

03.217.016/0001-49

ffiPF COMERCIAL LTDA-EPP

RS 538,76

Marca; Beneiedi

Fabricante; Benelech

Modelo: Digital
Estado:

Cidade;

Endereço:

Telefone:

Emall:

PR

Curitiba

R FRANCISCO NUNES,337

(41)3015-5696

escfic

ncon.cofTt.bf

03.954.626/0001-06 "«IlATEST INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

RS 540,00

Marca: incoterm
Fabricante: inCOTERU
Modelo: PT-8ig

Endereço;

Nome de Contato:

Telefone:

Emsll:

RGUlMARAEa899

JoáoLacerda

(31)3492-9514

viaiest@viatesi.com.br

33.658.130/0001-75

F lEL COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

RS 601,98

Marca: viatest
Fabricante: VIATEST
Modelo; VIATEST

3/4

razAo social do fornecedor

CNPJ

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email;

R ALVARENGA PEIXOTO,3 5

Cl ÁUDIO

(11)3643-3615

Ircitacaoglílelcometcio.com.br .

15.479.369/0001-04

GAMA COWPANY LTDA - EPP

RS"650.00

Merca: solotest
Fabricante; SOLotest
Modelo: SOLOTEST
Estado:

Cidade;

Endereço;

Nome de Contato;

Telefone:

Email;

RO

Porto Velho

AVENIDA CALAM A.6388

ANOEfiSON

(69)3222-9191

licilacoes(f>çrupoçama.neLbr

4/4

21/05/2020

004274766

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1® GRAU

CERTIDÃO N": 00 Í274766
A

autenticidade

de !ta

FOLHA: 1/1

certidão poderá ser confirmada pela internei no site do Tribunal de Justiça

(http://esaj.ljba.jus.br/ ico/abrirConrerencia.do).

CERTIFICO

que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bafiia

anteriores a data de 21/05/2020, verifquel NADA CONSTAR em nome de:

D&WCOMERCIO\'AREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, portador do CNPJ: 32.756.901/0001-02
estabelecida na AVÈÍNIDA CÉSAR BORGES, 14 B, ANDAR 1, CENTO. CEP: 44270-000, Terra Nova - BA. ***

Os dados informados são de responsabilidade do sciicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou des tinatário,

A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20

(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão

|foi emitida pela intemet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após

esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Saivador, quinta-feira. 21 de maio de 2020.

004274766
PEDIDO N":

SIMÕES FILHO,08 de JUNHO de 2D20>'^
Â PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
ORÇAMENTO DE MEDIDOR DE TEMPERATURA.
VALOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FOTO

UNO

QUANT.

TOTAL

UNT.
Tfmiômítro

ele rínico

eontalo.

Medelo do corpo h rnano 32.42,5
Celsius.

Aplicação: eiibe a
corporal

medida

radiação térmica da

temperatura
através
da
esta.

Distância de medição 3-Sem.

Pilhas alcaiinas DC3\I 2 AAA (não
induidat).
Useotocão 100.000

Medição rápida de t :mpera(ura do
U i"'*

corpo, distância dc medição: 3>

UND

30

R$ 450,00

R$ 13.500,00

Sem.

Teia digitai LCO: sirr pies e fácil de

ler. Com uma gra ide

tela LCD

retroiiuminada, vo
pode ler
ciaramente. mesmo i lO escuro.

Muicifundonai: Ad tquado para
codas as Idades - b ibãs, crianças,
adultos e Idosos. O i iodo do corpo

humano e o motlo de objeto
podem ser usados.

Forma de Pagamento: IMEDIATO.

Prazo de entrega': APÓS O PAGAMENTO.

.o'á\

*.- - *S *■ "

M

Wilson Ca'r9óso dos Santos
INFOR M-as COMÉRCIO E SERVIÇCM DE PUBUCIDADE E INFORMÁTICA LTDA.
RUA JOÃO PESSOA 19, KM 25, Simões Riho - 8a; CEP: 43.700-000
(71) 98268-3170 / (71) 98706-1730

CNpJ/MF; 06.976.787/0001-08

INSC. ESTADUAL; 065.893.166-ME

InfomiaisoiJldoorligigmall.com

Digitalizado com CamScanner

A PROFl-lTllRA N iUNlCiPAi. 01-: NOVA VH,-OS.-\

ORÇAMENTO
DtSCIllCÃO 1)0
íctnrt*'iT>cin»

IM)

loro

PRonrro

QI SM.

V Vl OR
IM".

ro! Al

^Irtiônii

contai.'

VUkVU* ili' .■.n]'.» íiuinan.
(.'cljini.

Aplicov^n

cmIv

a

lei ipcntmii

e\>rp>mi! iiic.1i.it auam .1' ni.iiit(Ao
línniddA ic<i.i

OitlSociit .k niclifAn .< - 5 .tn
riUiHj nlcalniM
n.ti' incUiidiiit

:

•VA

.

U.c.itKitâ.' ll^Wi»\c/ci

UND I

Mi-Jiçío nipi.ti .1c lenipc iiltirn iin
CK^t.üislilncui Jc iiwvli^V I .'ócni
icla Jijilal I.Cn. siniplc» I lacililc

Icc. C.H11 unia ^iniulc t<
rcir.iiluinin.uii.

t.vc

, RSJdO.iiij

RS 12.ÜOt>.Oli

u i.cn

v .xlc

cl.iniuiciiir, iiiciuiHi no ciici

.àO

ler

I.'.

MiiUiliuici.iMt

A.tc.)iu. o porj
t.xfaj 11$ tdi.lf* - l*bf$, ciiaiviii.
adultot c iJ.<s.'$. O ni..Ju i' .-.nlM
liuntaiM' c o iit.xl.t Ju .ibjc II p.\lcfn
$cr u$iid.t>.

Valor toiai RS 12.Ci) )0 . 00 (DOZE MIL REAIS),

Forma dc Pagamcri o; IMEDIATO.

Prazo de entrega: A PÓS

O PAGAMENTO NO AEROPORTO DE VITÓRIA DO ESPÍRITO

SANTO.

Cniz das Almas. 19 de MAIO de 2020.

t.ACOS PUOUIXOKS
C^NIM ii" "4.«I07.1I'>«/OOOI-16
t-t ouisvAt.ni) ni.i\ r-:iiiA
ei*d ^UM r>^or'M<«t«

».• ««n

«•»•«»•«*<«•«» ea«
1>»^

«■«*«• i*.
/ l/tiAvaa» ««an

aí...
»t »Cí*M
...m

Digitalizado com CamScanner

mm
TERRA NOVA,08 de JUNHO de 2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

OBJETO: Orçamento de MEDIDOR DE TEMPERATURA.
DESCRIÇÃO DO
FOTO

PRODUTO I

ÜND

VALOR

QUANT.

UNT.

TOTAL

Termômelro eletrônico sem
contato.

Modelo do corpo hi mano 3242.5 Cclsius,

Aplicaç-lo: exibe a ti mpcralura
coiporal medida aravcs da
radiação térmica d» t( sla.

Disiáneia de medição 3-Sem,
Pilhas alcalinas DC3"/ 2 AAA
(não incluídas).
Use o botão 100.000 • -czcs.

iW "')
-rt j/<•«! n

^

t. ■. i.,„ .

Medição rápida de ti raperalura
do corpo, disi.ãncia d : medição;
UND

3-5cm.

30

Tela digital LCD: simples o
fácil de ler. Com uma grande

R$ 385,00

R$ 11.550,00

tela LCD retroilumiiiada, você
pode ler claramente, mesmo no
escuro.

Multifuncional: Ader uado para
todas as idades - bebês,
crianças, adultos c idosos. O

modo do corpo humano e o
modo de objeto podem ser
usados.

i

Valor total R$ 11.550,00 (ONZE MIL QUINHE ^rrOS E CINQÜENTA REAIS).

Forma de Pagamento: IMEDIATO.

Prazo de entrej;a: APÓS O PAGAMENTO.

C«iU0-Ct^ Wi -j
t. CV

o V >/r- i IS .■ iji! .!■ f'> {-^

ADRIELLI CILENE IMSTOS SANTOS

D & W COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS HREU
AVBI

IDA CESÁR BORGES, 14 B ANDAR 1, CENTRO, TERRA NOVA-BA, CEP: dT.270 000
(71) 987061730 / 983236712
CNPJ/MF: 32.755.901/0001-02
dwreprBsentacDesl@gmailxom

Digitalizado com CamScanner

L.

D & W COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS

I

ESPORTIVOS EIRELI

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO
CNPJ n°: 32.756.901/0001-02
ADRIELLI

CILENE

BASTOS SANTOS, brasileira, solteira,

natural de Simões

Fitho\BA, n ascida em 14/12/2001, empresária, portadora da RG: 16.371.664-19
SSP\BA e CPF: 088.309.195-00, residente e domlclilado(a) no(a) Rua Vivenda dos

Pássaros, 34, Tanque do Coronel, Cia II, Simões Fllho\BA, CEP: 43.700-000.
Titular da empresè D 8i W COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI,
sede na Av. César Borges, 14 B, Andar 1, Centro, Terra Nova\BA, CEP: 44.270-000.
Seu Ato Constitutivo Primitivo Contratual, devidamente arquivado na Junta Comerciai do
Estado da Bahia - JUCEB em 12.02.2019, sob o NIRE: 29.600.361.025, inscrita no
CNPJ/MF; 32.756 901/0001-02, resolvem de pleno e comum acordo alterar e consolidar
o referido contrato

social, ajustando-o ao novo Código Civil Brasileiro como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social da empresa que era de R$ 250.000,00 (Duzentos
e Cinqüenta MM Reais), passa a ser neste ato de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais),
em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato,
pelo titular.
AD RIELLI CILENE BASTOS SANTOS

R$ 300.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: A administração da empresa caberá a ADRIELLI CILENE BASTOS
SANTOS, brasileira, solteira, natural de Simões Filho\BA, nascida em 14/12/2001,

empresária, portadora da RG: 16.371.664-19 SSP\BA e CPF: 088.309.195-00, residente
e domiciilado(a) no(a) Rua Vivenda dos Pássaros, 34, Tanque do Coronel, Cia 11, Simões
Fiiho\BA, CEP: 43.700-000, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso

do nome empresatjial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

CLÁUSULA TERcèiRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: 0(s) Administrador (es)
declara(m) sob
penas da Lei, de que não esta (ão) Impedlda(s) de exercer (em) a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,.ou por
se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o

acesso a cargos públicos; ou por crime faiimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussâo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a

propriedade. (art.lbll§ 1° CC/2002).
CLAUSÜLA QUARtA - RESPONSABILIDADE: A responsabilidade do empresário é restrita
ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integrallzação do capitai social.

À vista da miodificação ora ajustada consolida-se o contrato
social/ com a seguinte redação:

ADRIELLI cjiLENE BASTOS SANTOS, brasileira, solteira, natural de Simões
Filho\BA, nascida em 14/12/2001, empresária, portadora da RG: 16.371.664-19
SSP\BA e CPF: 088.309.195-00, residente e domlclliado(3) no(a) Rua Vivenda dos
Pássaros, 34, Tanque do Coronel, Cia II, Simões Filho\BA, CEP; 43.700-000.
Titular da empresa D & W COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI,

sede na Av. César Borges, 14 B, Andar 1, Centro, Terra Nova\BA, CEP: 44.270-O00.
Seu Ato Constitutivo Primitivo Contratual, devidamente arquivado na Junta Comercial do

Estado da Bahia -| JUCEB em 12.02.2019, sob o NIRE; 29.600.361.025, inscrita no
CNPJ/MF: 32.756.901/0001-02. resolvem de pleno e comum acordo consolidar o referido

contrato social, ajustando-o ao novo Código Civil Brasileiro como segue;

Página 1

Req: 81000000176674
Certifico o íeglslro sob o

97953427 em 27/02/2020

Protocolo 204725267 de 20/02/2020

&
JUCEB

Nome da empresa O & W COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI NIRE 29600361025

Este docunento pode ser verificado em ht1p://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela <56132835502634

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2020

por Tiana rtegila M G de Araújo - Secretéria-Geral

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DA

xfTÕiTTv

> & W COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 32.756.901/0001-02
o

CLAUSULA PRIMEIRA - RAZAO SOCIAL

A sociedade gira sobre o nome empresarial de D & W COMERCIO VAREJISTA
ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI.

CLAUSULA SEGUNDA - SEDE

A empresa tem sua sede na Avenida César Borges, 14 B, Andar 1, Centro, Terra
Nova\BA, CEP: 44.270-000.
CLAUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL:

O objeto Sócia! é:
47.51-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de
informática.
,

63.11-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços
de hospedagem na internet.

70.20-4/00 - ati\[idades de consuitoria em gestão empresarial, exceto consuitoria

técnica específicà.
73.11-4/00 - agências de publicidade.

56.12-1/00 - serviços ambulantes de alimentação.
77.21-7/00 - aluguel de equipamentos recreativos e esportivos.
73.12-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de

comunicação.

|

73.19-0/01 - criação de estandes para feiras e exposições.

73.19-0/04 - cor^sultoria em publicidade.

62.09-1/00 - suplorte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação.

j

61.20-5/99 - serviços de telecomunicações sem fio nSo especificados
anteriormente.

61.10-8/99 - serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente.

56.20-1/01 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para
empresas.

56.20-1/02 - serviços de alimentação para eventos e recepções — bufê.

56.20-1/04 - fort'tecimento de alimentos preparados preponderantemente para
consumo domicii ar.

58.11-5/00 - edição de livros.

58.19-1/00 - edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos.

58.29-8/00 - edição integrada à Impressão de cadastros, listas e outros produtos
gráficos.

59.11-1/99 - atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de
televisão não especificadas anteriormente.

59.14-6/00 - atividades de exibição cinematográfica.
74.10-2/02 - des gn de Interiores.
74.10-2/03 - design de produto.
90.01-9/01 - produção teatral.
90.01-9/02 - produção musical.

90.01-9/03 - produção de espetáculos de dança.

90.01-9/04 - produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares.

90.01-9/05 - produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares.
90.01-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação.

90.03-5/00 - gesèão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades
artísticas.

'

93.19-1/01 - produção e promoção de eventos esportivos.
85.92-9/99 - ensino de arte e cultura não especificado anteriormente.
85.50-3/02 - atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
74.10-2/99 - atividades de design não especificadas anteriormente.

74.20-0/04 - film|agem de festas e eventos.

74.90-1/99 - outr[as atividades profissionais, científicas e técnicas não
especificadas antbriormente.

'7.11-0/00 - localção de automóveis sem condutor.
Req: 81000000176674
Certifico o

65
JUCEB

Página 2

Registro sob o n" 97953427 em 27/02/2020

Prolocolo 204725267 de 20/02/2020
Nome da

empresa D & W COIViERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI NIRE 29600361026

■I nento pode ser verificado em hltp://regin.juceb.ba.gov,br/AUTENTiCACAODOCUMENTOS/AUTENTtCACAO aspx

Este docui

Chancela 256132835502634

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2020
porTiana iegila M G de Araújo - Secretárta-Gerai

SEGUNDÀ ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DA
D & W COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELl
CNP3: 32.756.901/0001-02

81.22-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas.
81.30-3/00 - atividades paisagísticas.

82.30-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e fe
82.99-7/07 - salas de acesso à Internet.
93.19-1/99 - outtiras atividades esportivas não especificadas anteriormente,
56.11-2/03 - ianichonetcs, casas de chá, de sucos e similares.

46.42-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
segurança do trabalho.

47.12-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

47.21-1/02 - padaria e confeitaria com predominância de revenda.
47.22-9/01 - coiiiércio varejista de carnes — açougues.
47.22-9/02 - peíxaria.

47.23-7/00 - comércio varejista de bebidas.

47.24-5/00 - conpércio varejista de hortifrutigranjeiros.
47.29-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado

em produtos aiirdentícíos não especificados anteriormente.
33.13-9/99 - manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos
não especificados anteriormente.
32.99-0/04 - fabricação de painéis e letreiros luminosos.

18.11-3/02 - imdressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.

18.13-0/01 - Imdressão de material para uso publicitário.
lS.13-0/99 - impressão de material para outros usos.
18.21-1/00 - serviços de pré-impressão.

18.22-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e
plastificação.

i

24.42-3/00 - metalurgia dos metais preciosos.
24.49-1/99 - metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não
especificados antieriormente.
32.99-0/03 - fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto
luminosos.

47.42-3/00 - coniércío varejista de material elétrico.

47.44-0/01 - conjércio varejista de ferragens e ferramentas.
47.63-6/02 - corrjércio varejista de artigos esportivos.
47.73-3/00 - corriércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
47.81-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
47.89-0/02 - comércio varejista de plantas e flores naturais.

47.89-0/07 - contércio varejista de equipamentos para escritório.
49.23-0/02 - ser\|iço de transporte de passageiros - locação de automóveis com
motorista.

I

56.11-2/01 - restaurantes e similares.

49.30-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, interrnunicipal. Interestadual e internacional.

47.63-6/01 - conjércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
47.61-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
47.44-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos.
47.44-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos.

47.44-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
47.44-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em gerai.
47.52-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e
comunicação.

47.53-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos
de áudio e vídeo.

47.54-7/01 - comércio varejista de móveis.

47.59-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não
especificados antériormente.

- confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.

Req; 8100000017667'j

pág^a 3

Certifico o jíegistro sob o n"97953427 em 27/02/2020
Protocolo 204725267 de 20/02/2020

Nome da empresa D & W COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIREÜ NIRE 29600361025

JÍMCPR
^

docurriento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 2i56132835502634

Esta cópia ól autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2020
por Tiana F egila M G de Araújo - Secretária-Geral

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO D
D & W COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIR
CNPJ: 32.756.901/0001-02
CLAUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), em moeda corrente na
totalmente subscrito e Integralizado, neste ato, pelo titular.
AORIELLI CILENE BASTOS SANTOS

R$ 300.000,00

CLAUSULA QUIN"A - INICIO DAS ATIVIDADES
A Sociedade Iniciou suas atividades em 12 de Fevereiro de 2019 e seu prazo é
Indeterminado.

CLAUSULA SEXT^l - CESSÃO DAS QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser
cedidas ou

transferidas a

terceiros sem

o consentimento

do titular, as quais ficam

asseguradas, em Iqualdade de condições e preço direito e preferência para sua aquisição se
posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade do
empresário e restr ta ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela Integralização

do capital soclai.

CLAUSULA OITA\ A - ADMINISTRAÇÃO: A administração da empresa caberá a ADRIELLI
CILENE BASTOS SANTOS, brasileira, soitelra, natural de Simões F}lho\BA, nascida em

14/12/2001, empresária,

portadora

da

RG:

16.371.664-19 SSP\BA

e

CPF;

088.309.195-00, residente e domlclliado(a) no(a) Rua Vivenda dos Pássaros, 34, Tanque
do Coronei, Cia II, Simões Fiiho\BA, CEP: 43.700-000, com os poderes e atribuições de
administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades

estranhas ao Interesse social, bem como onerar ou alienar bens Imóveis da sociedade, sem
autorização do TITULAR.

CLAUSULA NONA - EXERCÍCIO SOCIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de

dezembro, o administrador prestará contas Justificando sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,

cabendo aos sóciosL na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DÉCir|1A — DELIBERAÇÃO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao
término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador

(es) quando for o ckso.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ABERTURA DE FILIAIS: A empresa poderá, a qualquer
tempo, abrir ou fechar filiai ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PRÒ-LABORE: O titular poderá de comum acordo, fixar
uma retirada mensal, a título de pró-labore, observando as disposições reguiamentares
pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RETIRADA DE SÓCIO: Falecendo ou interditado c
titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo
possível ou inexisti ndo

Interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado

com base na situa<;ão patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu.

CLAUSULA DÉCIf^A QUARTA - DESEMPEDIMENTO: 0(s) Administrador (es) declara(m)

sob as penas da Lejl, de que não esta (ão) impedida(s) de exercer (em) a administração da
sociedade, por lei ^peclai, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em)
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

públicos; ou por crime fallmentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contrji as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DA

D & W CONÍERCIO varejista de artigos ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 32.756.901/0001-02
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não
participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a
presente EIRELI.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Terra Nova\BA,

para o exercício e (» cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.
E por estarem assim justos e contratados, assinam este Instrumento.
Terra Nova\BA, 12 de Fevereiro de 2020.
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TERMO DE

ABERTURA

Livro Dliiio
Núme^oC 'i.

Contém este livro

lo fblh s numeradas! dOíio.". * J.ap . ■ 10 ainitida? através de processamento eletrônico

de dados, que servirá de Uvi o Diário da empresa abaixo descrita no período de 12/02/2019 a 01/08/2019.
Nome da Empresa

D 8. W AGENOA DE PUBLICIDADE EIRELl

Ramo

Comérdo varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço

Rua JOÃO PESSOA, 19

Complemento

NR ANTIGO 33

Bairro

CEP

MunWpio
Estado

Inscrição no CNPJ

KM 25

43.700-000

.: SIMÕES FILHO
BA

32.756.901/0001-02

Inscrição Estadual.

Registro na Junta...

29600361025 Data registro: 12/02/2019

Inscrição Municipal..

0016971

SIMÕES nLHO / BA, 12/02/!019

WILSON CARt»SO DOS SANTOS

EMIR PIMENT^L Mnja

TITULAR PES^A RSICA

Kfig. no CRC • BA sob o No. 022438/6

CPF; 803.378:135-15

CPF: 407.917.005-00
JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DA BAHIA
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CfnprsM: O t I i AQENCU OE PUBLICIDAOE EtflELI
CNPJ 3?7Mfl ÍITWCI C7

Folia

oooa

Numero Nvro"

0001

CARTA OE RcSPONV.BILID>VÍ)^ DA ADMINISTRAÇÃO
SiMtOES FILHO. 01/OS/3010

AOCMIR PIUEN TlUOTAUE

C«C r' 0274J8

O

Erxia-açi» Rv» 1 POfESSORA MARIA caSSOUM CHAVES n» ?39 CENTRO. CtP «• •I3'-00-000
SiMOCS FILHO

BA

Ffazaífcji SeeAs *í
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Também deciari mo»
'•) QU« O* C0R1

oN» miaffMM adotacs* paia no»»» «mpreM »âo «a fe»c><7r>s»{xiO»de da admtfutfiaçâo a e«âo adequado» ao hoo

4e«tnna»0< t v^vn#

tr>ni4çôes,

(b) OiM n«e rei kfamot rtanhur» t©o d« ocaraçao Oua poa»a »»< «mídarada >la(}al. frania »lag«iaçio viganla.
'Cl q-je toao, c k doaime.No» qua seramc, a racrtemc» oa no»»o» torr*i«of„ eitJo reve»!«3o. da totai Ktor^emada

"" íisjs
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nAo iusorta aa«i,*i«
ai«L'ôr>£o»
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"""" í.rí.™':!:
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t«a a coniaúdo da banco da dados a ar^C
aenommaaa , »aa contiaiada» a validadas com

ampra»»

"'"P» "ua posiam afetar a eom-noidada das oparaçôe» da

Tamoam eonôrm. mo» g^a nio n«v/.«
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(riuM anv^

1WÍ0 aommtraçAo ampraçado» em ca^íc oa re»oon.»D.iaaoa eu confiança,

(0}

frauda anw

■aw ta,c».-M g.^ posariam lar
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termo OE ENCERRAMENTO

9

Livro O«ãrio
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Cont»^ este Bvro
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ncrarut !30
niimeryu^
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^^SMPrxjss»r^!^
r#-7—1

eWL

fle dadoí, que sefviu ói Lfiro 0*á«3 cJ3'e^esa
Nome ()a Empnísa.

.: D A W /WSENOA C5€ PL«UCOAO€ EIRELl

Ramo

.; Co.T^ varcpsa «pe«'iJ»do « equ«a^«rt« e

^

Endereqo

Rua X3A0 PESSOA ,19

^

ComplerTwnto.

NH ANTIGO 33

Bairro

KM 25

C£P

43,700-000

•••••«»•••••*«•>««»«

Munidpio

siMoes nu«3

Estado

BA

; 32.756.50l/00ei-<ü

Inscrição no CNRJ..
Inscrtção Estadual...
Roçistro na Junta....

, 29600361025 OaOr»0«n»: l^TOi-.Xllí

Inscrição Municipal..

:0016971

SIMÕES FIÜIO-

Ol/C B/2019

WILSON CARDOSO 005 SANTOS

ADEMIR PlMEKTn HCTA

TITULAR PESS^ FÍSICA

KBÇ. no LML • BA soo o Ho.TZZ1

CPF: 803.378.135-15

CPf: 4C7.9i;.005-00
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

%
%

CERTJDÀO de regularidade PROFISSIONAL

CO»íÇfe>«i REGOKAJ. D£ COSTABIUDADE - BA CERTIFICA que O prorssioriâl

r>ír9fifStrZ'. "c tn?v«*nt

çrccnr»-ve eí-! &'U.av^o REGULAR neste Regional, apto ao

^t-rsizt^ n airitseot! vjTutii nbf^ íata. oe bzv^o com as suas proTogatJvas profissionais.
txr^crmtt irssaowecioc

ir. 2S e 2í Oc Desrelo-Le' n.» 9.29S.46,

nte-arrr Ji
e p-event c^rtiOBo nào qufta ne-n invalida guaisouer débitos ou infrações que.
psswo—itfn» vtn-ia- » mt' ap'j'eoos oomra o Wular Oeste regsiro, bem como nâo alesla a
regjariM* das faíial^c-s ifetniooi eiabo-ados peb prorissionaí da Contaotlidadc.
CONBELHO REGIONAL OE CONTABILIDADE BA
C«njaisrv> £Jv'2l-^»e9cm2
fcor* AOCWP. «•■«ES-Ei eOTft Zft «:r.H',C>OS^)D

ces/-» ' • U-CUAH-C
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\^

TECmCO £« COKTABILIDAOE

VsMMr

Uli'?(0 OvUUO
L'—» uf.^ OUAO
•f* W* ' Ejivocio }C1>

• » exHnlKKM OWU) owwr^entó r« pap-na W/AV.CRCBA.ORG.BR. mediante número de
cantroie a seguir.

CRF . AfiTJUAOS-OO Controle ; 1508.24SO.2763.3077
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

32.756.90i;000l-02

iJíUfjC ASEFfTUWA

12(02/2019

CADASTRAL

MATRIZ
wowçfvriiif.nm

[O & W COMERCIO i/AReJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIREU
'lUri.OLJOlOtMil;LLCii. tslOi'JOMED6FANIA5IA)

POh"E

d&wcomercio E SERVIÇOS

ME

I '"•OLiioott)tscni,;Aoi'\

tCOWfw.lir.A PHINCIPAL

I ^'-51-2-01.Comér io varejista especializado da equipamentos e suprimentos de informálioa
CODI&O tl;i,SCKlt»C !><; a:|'.H;a3ÈS fcCC/ílO'.';CAS StCUNDAPIAS

1^.13-4^11 -Confccjçâo de roupas profissionais, exceto sob medida

'8.11-3.02 •Imprestlo de iivros, revistas e outras publicações periódicas
lB.13-o<it -improsfeâodo materiaipara uso publicitário

18.13j}.99•improstào de material para outros usos
18,21.1.00 -Sorviçás do pró^mpressào

- Serviços de acabamentos gráficos, exceto eneadcrnaçào e plaslificação

24.42-3^0• Metalurgia dos metais preciosos

-Metalurgia do outros metais nlo-lerrososesuas ligas nSo especificados anteriormente

75
a
- Fabricação
e piacas
de quaiquer material, exceto iuminosos
32,93-04)4
•
Fabricáção de
de ietras,
painéisietrelros
c ietrciros
luminosos

4R
a
•Comórèlo
Manuldnçào
o reparação
do máquinas,
aparelhos
materiais
eiátricos
especificados
anteriormente
46.42.742.
atacadista
de roupas
e acessórios
para euso
profissional
e denão
segurança
do trabailio
*'.12.1-00 - Comòriio varejista de mercadorias em gerai, com predominância de produtos aiimenlloios - minimorcados,
mercearias o armadcns

*7.21.1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
*7.22-9-01 - Coméfiio varejista de carnes -açougues
*7.22-94)2.Peixariá

47.23-74)0.Comércio varejista de bebidas
*7.24.54)0 - Comércio varejista de horlifrutigranjeiros

47.29-6-99•Comérr Io varejista do produtos alimonticios em gerai ou espeeiafizâdo em produtos alimentícios não
especificados anloiiormente

*7.42-3-00 - Comárdio varejista de malarlai elétrico
CCjDlGOEoCSCniÇAOO.

NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Int ividual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOCRAOOURO

HUULRO

COAV^EATSTO

AV CÉSAR BORGEÍ

146

ANDAR 1

C.CP

BAIRfiO.-OiSTRiTO

44.270-00!)

CENTRO

Pr.oefiEçoEtCTnôNieo

CLEOSOLEDADEg JOLCOM.BR

WUNICiRIO
TERRA NOVA

UP

BA

TElCrONE

(71)8705.1730/(71)82684170

ENTE FEOERATWO RESPt iNS4'/£L (EfRJ

srruAÇAo CAUASiRAi
ATIVA

dal; da SIIUAÇAO CADAStHAl
12/02/2019

vOTtvo oe srtuACAo cw

1 SITUAÇAO ESRECIAU

DATA DA SITUACAQ E.SPFCIAI

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1,863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 28/02'2020 às 15:26:51 (data e

hora de Brasília}.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
fük-SROPE lliSCW

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

32,756.901í000im2

DATAür «nrrüuHA

12J02/2013

CADASTRAL

MATRIZ
'••"UiEl.irBESAiíIAl

d&wcomercio VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
<"CCIOC t tfcSCRICAC C AS ATI-.lPALltS iCONÒUICAS SiCUNO^HI^S

47.44-0-01 -Comériiio varojlsla de ferragens e fcrramenlas
47.44-0-02•Comércio varejista de madeira e ancfalos
47.44-0-03 -Comérijio varojlsla do materiais hidráulicos
47.444)-04 •"
Comer
' :io varejista do cal, areia, pedra brllada, tijolos o telhas
47,4445-99-Comér :io varejista do materiais do construção cm geral
47.52-14)0 - Comcri :1o varejista especializado de equipamentos do telefonia c comunicação
47.53-94)0 • Comóri :1o varejista especializado do elatrodoméstlcos o equipamentos do áudio o vídeo
-■.o-.-r-vi •. Comér
uomarçio varejista de móveis
47.54-7-01

47.59-3-39 - Comércio varejista do outros artigos de uso pessoal o doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 ■ Comércio varejista de artigos dc papelaria

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos o artigos racroalIvoB
47,63<-<l2 • Comérilo varejista do artigos esportivos

47,73-3<0 • Cottiériio varejista de artigos médicos e ortopódlcos

47.61 -44)0 - Comérilo varejista de artigos do vestuário e acessórios
47,894)-02 • Comércio varejista de plantas e flores naturais

47.89-0-07 • Comércio varejista de equipamentos para escritório

!
.
.
.
.
49 .23-04)2 • eServiçc
de transport. e de
passageiros
• .locação
de
aulomOvels com motorista
ao

49.30-2-02 -Transp irte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunlclpai, Interestadual e
internacional

56,11-2-01 -Roslauí

antes o similares

56,11.2-03 -Lancho netes, casas de chã, de sucos • similares
COChGO EDESr.IIlÇAO DA HATUREiA JUROICA

230-5 • Empresa Inc Ividual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Emprasárl
LOGRADOURO

ir.jMtHO

AV CÉSAR BORGE

COMPLEMENTO

14B

ANDAR 1

C:P

BAIRRO DISTRIIO

MUNICII'IO

LIF

44.2704)00

CENTRO

TERRA NOVA

BA

CADCREÇO ELETRÔNICO

TELCfONf.

CLEOSOLEDAOE@ joucom.br

(71)8706-1730/(71)8268-3170

ENT£TEDERATN'OR£SPCíJSAVEL(Êffi|

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUACAO CADASTRAL
12/02/2019

MOTIVO OE SITUAÇAO ca

srruAçAo especial

DATADASlTUACiO ESPECIAL

Aprovado pela inslnjç,ã o Normativa RFB n" 1,863. de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 28/02 '2020

às 15:26:51 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
'íWCHODt lítSCRIÇAlJ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

32.7S6,901ÍI5001-<I2
Matriz

riAMWAtirHiuíi*

12/02/2013

CADASTRAL

SauE Llll-KCSAIIIAL

D4WCOMERCIO «REJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIREU
ciia^cot&bscKi^Aoi A3A-MD.\ü£3bCO;JCu:CA,->r>l.CUIAJA"IA5

58.12-I.oo - Sflfvlçiis ambulanles do ailmonlação
S6.20.t<1 .FomccImcnto do atlmcnios preparados propondcranlomonic para empresas

S6.20-K2 - Sorviçi.s do alimentação para ovonlos o rocopçôos • buf6
56.20-l.Oí - Fomec Imonlo do ailmortos preparados propondorantomento para consumo demiclll.ir
58.11-5.00 - Ediçãodo livros

58.18.1.^0 - Edição de cadasifos, listas o de outros produtos gráficos

58.29.^.00 - EdlçSojinlograda à Impressão do cadaslros, listas e do outros produtos gráficos

59.11.1.59 ■ Allvld^os de produção cinematográfica, de vídeos o do programas do tolovlsáo não especificadas
snieriormento |
59.tA.6O0-Atividades de exibição cincmalográlica
61.10-8.99.Serviços do toiecomunicaçõos por fio não especificados anloriormonto
O1-204.99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
62.09-t <10.Suporte léerJico, manutenção e outros serviços em tecnologia da iníormação
63.11-9^30 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação o serviços do hospedagem na intomet
70.20^-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica
'3.11-4-00 - Agências de publicidade

T3,12.2<io•Agencemenlo de espaços para publicidade, exceto em veículos de cemunicsção
'3.190-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
73.19004.Consufloria cm publicidade

74.10-2-02 -Dcsignjdc interiores
74.10-203 -Oesignjde produto

CODICOEDESCrtIçAO

NATUIlíM JUmOICA

230-5. Emprese tnidividuai de Responsabilidade Limitada (do Natureza Emprosãri
lOr.HAtXMJRO

NI IMEHO

AV CÉSAR BORGEfe

crn/PifcutMO

14 B

ANDAR 1

cep

8AJRR0;DISTRIT0

município

UF

44.270000

CENTRO

TERRA NOVA

BA

CNOERCÇOCLETRCNICC

CLEOSOLEDADE® J0LC0M.6R

TELEFONE

(7118706-1730/(71)8268-3170

ENTE FCDCMIlVORESRi)tJSAvEL(£fR|

SlTUtÇAOCiDAST/WL
ATIVA

OATA DA SIIUAÇAO CADASTRAL
12/02/2019

MOTIVO DE SITUAÇAQ CA MSTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SnUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Insln ção Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/0^2020 às 15:26:51 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
iniuiucjy vi-yiPr:''.
3i.T56.J01/0001-i
MATHIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

12/02/2019

CADASTRAL

OawcoMERCKi VAREJISTA
01

(lAiJk 1,1 4*11

W^M tfA-;

OE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
l

h»,s''U;rA', "l i

74,10.249.ntivicl Aclns do ilosii/n uno oiiiocific-ndas nnio/loimiiiilu
74,20-04* - rilmii]Gin de letl.-ii e Gveiilo&
74.00-1-99 - Ouir.-i s ,illvlil,ides i/roliKsioiMlK, clonllllc.ts o líciilca* n.lo oeixielllc-ido» ■nitotlornienla
77,11440 - Loca 5o d» aiilninnvelü sein CDiiiiiiIoi

77,21.740 . Ali/gilcl dl) ei|iilpaim'íilu> loc/ujlivoi c o(|>oi1ivoi
«1,22-240 lmiinlt.-);3o c coiil/oki do pi.iy.iv iiiiianas
81,30-340 Alivit .)do) p.iis.iginlicas
82,30441 Sarvi 09 da o>u,ii<ii,)C-io da Mi.is, con/fe^sot, ••linsIcOna n Iniln»
82,90-747 Sal.is de acn^so

líilninal

85,.';o-342 Atlvlc ndo9 de n|ioici á vilucocau, ocelo c.iluat rtcolnto»
8592-0-99 Ensir o dn ailu a ciiltiii.i luo nigiftcdlr.ido .iiilotltiimn/iln
50.01-941 Prodyc.lo Imilinl
90,01-942 PichIic.Io musical
90,01-943 Prodi ç.io dv i)S(ialaciil09 da ü.HK-i
50.01-944

-Piodi{i(,1o do sauaijciilos ciic ousas, da nuflonolei o si/idlatas

90.01-945

Piod

çJo do cspt-l.lculos da lodoios, vjciuojjdas o simlljios

90,01-940 Allvli ados do soiiom;.)i; jo • da ilumui.icJO
90,03-540 Gasl. o de 0S|).-ii;ns (um advt càidcAs, a%|ial5ciilos e niiiras alividailiis nrllillces
93.19-141 PrcKldc.lo o piomoc-lada avanlos ospoitivos

93,19-1-99 OuIrjH aliaid.idos rsDorliv.i:. rJo espccrric.idjs .iiiToiioimanlo
I .Tn-ii I r, _.Liis-ii

230-5 - Empresa !■ idividu.-il da Rasponsabilldado Limil.ide |da H.slureaa EmpiosAil
iit.aivv.iki

1. .i.-i ir

(:r<,«\rvrsr&

AV CÉSAR BORG ES

140

ANDAR 1

>'lo

4*'

44.270-400

CENTRO

C'r<t-g

••

1. '-1

ii'

TERRA NOVA

BA

IVt

■tU'ÍM

CLEOSOLEOADE^UOL.COM.BR

(71)8706-1730/{71)8268-3170

t Ml

si!ii.K.'.oc.irA5iR.\L
ATIVA

DATAOA5itu*cior-)wr;''!H
12/02/2019

DA-» vvv s Ic;ai:a.-i t VsC j..

Aprovado pela

uçáo Normativa RF3 n' 1.063, de 27 de dezomdrode 2013.

Emitido RO dia 28/1] 2'202O às 15:26:51 [daia e ,^ora úe Brasília).
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certidões concordata e raiència.jpeg

20/05/2020

1J/05/2020

004266638

ODER JUDICIÁRIO
TRI8

jNAL de justiça do estado da BAHIA

á
rlppTinÃO ESTADUAL

AÇÕES diVEIS-PESSOA JURÍDICA -1° GRAU
FOLHA: 1/1

:EftTíDAO tr: 004266638

podort ler confirmada pola inlamat no stt# do Tribunal de Justiça

i autantictdado dntn conl'IdlD

hnp;/'oia).tiba.]ui.hr/KCQlAbrlrCo itorsncia.da).
^ ^CERTIFICO que. pesq uísaivdo

atoetlore» a dsta de 13/05/202 I,

os njgiâlros do distribuições de feitos eiveis do Estado da Bahia,

vsnfiquei CONSTAR a distnbuiçâo abaixo relaaonada am noma de.

^
INFOR MAtS COMERCIO E UERVIÇOS PUBUCIDADE E INFORMATICA CTDA • Mf
06:s7a.7e7nooi.oe. otuboi» .ida na Rua João Pessoa ,N* 19. Sala, Km 25. CEP: 43700^0^Sjm^^»^lho
.BA.
SU.V7ID0R

B-J* V.l.-d CiVfJ e CTf
Os dados informados

?rc-,-rjv: uí J;'(>

..-"JJ-í. r

. Ac-rír:

r .iríd.

orvifiit. pjtj: .'Í'CJ JO!'!. aji:.->r; Lí^CPFTAO LTD.a..

sao de responsabildade do soiolame. de«ndo a titularidade ser contenda pelo

Interessado c/ou desunaiAno Esta cenwao atirange 38 ações das Vams de Familie. indiando as qu« versam

sobre Tutela e Cuiateia. Vars^ de Registro Pútiíco, Varas de Aodentes de Tratalho, Varas ds Fazenda PCbSca
Muriopal e Estedual

Cortíco (inalmerrteqiB esta cettdftoè sem custas.
Esta eerUdao ,fei emi'li Ia pela internei e sua vakdadae de 30 dias a partir da data de sua emissão Após

.este date sete nocessâna a c missío de uma nova certidão

Salvador,Quarta-leira. 13demaiode202D. '.
:.rr.
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004286638

PiaDIDON-: IlUlMBnílfS
J/li ,

https://mail.google.eom/mail/u/0/7ta :=miSogbl#inbo>c/Flv1fcgxwHNVxOckVfgzLhFOL2hGKLcIKh?projector=1&messagePartld=0,5
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GOVERNO 00 ESTADO DA BAHIA

3

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Cortlflcamos que as Informações baixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.
EMPRESA

Nome Empresai D & W COMÍCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
Natureza Jurídica:

EMPRESA lf«3IVlOUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE(sede)

CNPJ

29600361025

Arauivamento do ato
Constituiiivo

Inicio da atividade

12/02/2019

12/02/2019

32.756.90V0001-02

Endereço:

AVENIDA CÉSAR BORGES, 14 B ANDAR:1, CENTRO, TERRA NOVA, BA-CEP: 44270000
OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIÂLiZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. AGENCtAMENTO DE ESPAÇOS

PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VElCULOS DE COMUNICAÇÃO. METALURGIA DOS METAIS PRECIOSOS. MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
COMÉRCIO VAREJISTA DE MAT IRIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÃRIO E
ACESSÓRIOS. SERVIÇOS DE Al IMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ. AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE.
CONSULTORIA EM PUBLICIDADE. DÉSIGN DE PRODUTO. SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,
EXPOSIÇÕES E FESTAS. PROD JÇÃO TEATRAL. PRODUÇÃO MUSICAL PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS.

CONFECÇÃO DE ROUPAS PROÍ=ISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. SERVIÇO
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM
CONDUTOR. ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA.TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE
APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET. ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL. EXCETO
CONSULTORIA TÉCNICA ESPEC IFICA. CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES. ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

ENSINO DE ARTE E CULTURA.(iESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS.
COMÉRCIO VAREJISTA DÉ MAT ÍRIAIS HIDRÁULICOS. FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS. IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE
PRAGAS URBANAS. ATIVIDADE

5 DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS I lECREATIVOS E ESPORTIVOS. ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO. EXCETO CAIXAS
ESCOLARES. COMÉRCIO VARE lISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS

PARA ESCRITÓRIO. ATIVIDADES ESPORTIVAS(ATIVIDADES DE ARBITRAGEM).IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO
EMPRESARIAL(IMPRESSÃO DE CARDÁPIOS, CARTÓES DE APRESENTAÇÃO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS E CONVITES).
SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÂC. SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇAO.

METALURGIA DE METAIS NÃO-FERROSOS E SUAS LIGAS. FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER
MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS. FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE
MERCADORIAS. COM PREDOM

NÁNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. PADARIA E

CONFEITARIA COM PREDOMIN/,NCIA DE REVENDA. COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES• AÇOUGUES. PEIXARIA. COMÉRCIO
VAREJISTA DE BEBIDAS. COMÉ ?CIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA
BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, C OMÉRCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS,
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. RESTAURANTES. LANCHONETES, CASAS

DE CHÁ. DE SUCOS E CAFE. FCÍRNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS.

SERVIÇOS AMBULANTES DEAlÍmENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA

CONSUMO DOMICILIAR. EDlÇAtj) DE LIVROS. EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E PRODUTOS GRÁFICOS. EDIÇÃO INTEGRADAÁ
IMPRESSÃO DE CADASTROS, lIsTAS E PRODUTOS GRÁFICOS. ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E
DE PROGRAMAS DE TELEVISÃcj). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SEM FIO.
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÍâO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. DESIGN DE INTERIORES. ATIVIDADES DE
DESIGN (SERVIÇOS DE DESIGf^ GRAFICO E DE DIAGRAMAÇÃO).SALAS DE ACESSO Ã INTERNET.PRODUÇÃO DE
ESPETÁCULOS DE DANÇA,PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CIRCENSES E DE MARIONETES.PRODUÇÃO DE ESPETÁ
página: 1/2
204700507

CONTROLE: 136.815.384.462.'07 CPF SOLICITANTE: 948,292.765-68

NIRE: 29500361025 Emitida: 17/02/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA

A AUTENTICIDADE DESSE DC CUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.jüceb.ba.gov.br/rogin.ba/telavalidadocs.aspx

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Carlifieainos que as iníormações . ibaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e s8o vigentes na data de sua expedição.
EMPRESA

Nome Empresarial
Natureza Jurídica;

D S W COM

IRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

EMPRESA IN DIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIDA

NiRE(sede)

CNPJ

29600361025

Arauivamento do ato
ConsiliuIlivo

Início da atividade

12/02/2019

12/02/2019

32,7S6.901/0001-CI2

Endereço:

AVENIDA CÉSAR BORGES,14 B ANDARrI. CENTRO,TERRA NOVA. BA- CEP;44270000
PORTE

PRAZO DE DURAÇÃO

MlCToempresa

XXXXXX

CAPI "AL SOCIAL

R$250,000.00
DUZENTOS E CINQÜENTA MIL FlEAIS

Capital Integralizado:
R$ 250,000,00
DUZENTOS E CINQÜENTA MIL REAIS
TITULAR/ADMINISTRADOR
Nome/CPF

ADRIELLI CILENE BASTOS SANTOS

Cond./Administrador

Inicio de mandato

Término do mandato

SÓCIO / ADMINISTRADOR

XXXXXX

XX/XX/XXXX

088.309,195-00
ULTIMO 4 RQUIVAMENTO
Data

NiJmero

10/02/2020

97948426

Ato;

002-ALTERAÇÃO

Evento;

022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

SITUAÇÃO

STATUS

REGISTRO ATIVO

Sem Status

FILIALfAIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE;

XXXXXX

Endereço;

CNPJ;

XXXXXX

XXXXXX

Observação

SALVADOR - BA, 17 de Fevereiro de 2020

«-t

s. At,

TIANAREGILAMG DEARAÜJO

página; 2/2
204700507

CONTROLE: 136,815,384.462, 17 CPF SOLICITANTE; 948.292,765-68

NIRE: 29600361025 Emiüda; 17/02/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA

A AUTENTICIDADE DESSE DO'CUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO hKp://regin,juceb.ba.gov.br/fegln.ba/telavalldadocs.aspx

Ef l.AKA(,\() l)i; l'IUH I.í. VO \n 1 K\n Al HOIH» Ml NOK

s, sob as penas da lei. em aleiuIimeiUo ao ijiianlo previsio no inciso XXXil!
do art. 7" t a Conslituii;ilo l'ederal.(Hie n;\o emprepmos tnetiot de 18 anos em tiabiitiio
Dcciaran»

nolurmi. pi.Tigoso

ou iiisaiuirre.

( X )nem ncnorde Uiíiiioí..
(X)nem

menor de 16 anos, 'üilvo tia condii;Ao dc aprendi/, a píiriir dc i4 anos

NOVA, 19 de MAIO de 1020.

r\t ^

Alencío.amentc.

«. ■ V

-

'.-l, I .

ADKIFI.LI CILENK BAS l OS SANTOS

o & W COMERCIO VAREJISTA OE ÁRTICOS ESPORTIVOS EIREU

V/WIDA CeSAR Bf.lP.Gí.S, M H ANDAfi ], CEfíTRO, TCRRA NÜVA-BA, CEP: 44.270 000
(71) 987061730/ 9832JÓ712
CNP3/MF; 32.7bC.,901/0001-02
dwreyttísentiX.wo 1(Jgmail.toni

Digitalizado com CamScanner

F

EPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CA DASTRO
NUMERO DE INSCRIÇÃO
32.756.901/0001-02

NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO

DATA DE ABERTURA

12/02/2019

CADASTRAL

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL
|
D & W COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

TITULO DO ESTASeLECIMENTO(NOMÇ DE FANTASIA)

PORTE

D & W COMERCIO E SERVIÇOS

ME

CODICO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÚMICA PRINCIPAL

47.51-2-01 • Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CODiGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
16.21-1-00 - Serviços de pré-lmpressão
18.22-9-09 - Serviços de acabarnentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
24.42-3-00 - Metalurgia dos metais preciosos
24.49-1-99 • Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 • Fabricação de painéis e letreiros luminosos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-minimercados,
mercearias e armazéns

47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02-Peixaria

47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-O0 - Comércio varejista da horlifrutlgranjeiros
47.23-6-99 • Comércio varejista de produtos alimentícios em gerai ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5• Empresa individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárí
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

AVCÉSAR BORGES

14B

ANDAR 1

CEP

BAIR.
:no.«ISTRITO

município

UF

44.270-000

CEN TRO

TERRA NOVA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

CLEOSOLEDADE@UOL.COU8R

(71)8706-1730/(71)8268-3170

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EF R)

SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SrrUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

12/02/2019

MOTIVO OE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado peia Instrução Mor mativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 20/05/2020 á i 15:22:55 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO OE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO

32.756.901/0001-02

i

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

OATA OE ABERTURA

12/02/2019

CADASTRAL

|

D & W COMERCIO VAREJiST/í

DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CODICO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDAoás ECONÔMICAS SECUNDARIAS

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejisla de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 • Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.52-1-00 • Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00•Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejisla de móveis
47.59-8-99 - Comércio varejisja de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejisja de artigos de papelaria
47.€3-6-01 •Comércio varejisja de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejisja de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejisja de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00• Comércio varejisja de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-02• Comércio varejisja de plantas e flores naturais
47.89-0-07 - Comércio varejisja da equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de trans|jorte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.30-2-02• Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e

internacional

|

56.11-2-01 - Restaurantes e s mlfares

56.11-2-03• Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
CODICO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA jurídica

230-S - Empresa individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AV CÉSAR BORGES

14 8

ANDAR 1

CEP

BAIRR OlDISTRrrO

município

UF

44.270-000

CENTRO

TERRA NOVA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CLEOSOLEDAOE@UOL.COM.BR

TELEFONE

(71)8706-1730/(71)8268-3170

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

DATA OA SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

12/02/2019

MOTIVO DE SnUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

DATA DA SnUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução No mativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/05/2020 às 15:22:55(data e hora de Brasília).
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA \
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
32.756.901/0001-02

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO

DATA OE ABERTURA

12/02/2019

CADASTRAL

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

D & W COMERCIO VAREJIST^ OE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CODieO E DESCRIÇÃO DAS ATMDAO =S ECONÔMICAS SECUNDARIAS

56.12-1-00 - Serviços ambula|iites de alimentação
alimentos preparados preponderantemente para empresas

56.20-1-01 - Fornecimenlo de

56.20-1-02•Serviços de allmi!ntação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-04 • Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
58.11-5-00 • Edição de livros
58.19-1-00 - Edição de cadasi ros. listas e de outros produtos gráficos
58.29-8-00 • Edição Integrada à Impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
59.11-1-99 - Atividades de prc dução cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas
anteriormente
59.14-6-00 • Atividades de ex elção cinematográfica
61.10-8-99 • Serviços de telec omunicações por fio não especificados anteriormente
61.20-5-99 - Serviços de telec omunicações sem fio não especificados anteriormente
62.09-1-00 • Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 • Tratamento de da dos, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet
70.20-4-00 • Atividades de co nsultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica

73.11-4-00 -Agências de pub Icidade

73.12-2-00 • Agenciamento d( espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-01 - Criação de estan les para feiras e exposições
73.19-0-04 - Consultoria em p ubilcidade
74.10-2-02 - Design de interlo

74,10-2-03 - Oesign de produ

es
o

COOIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA jurídica

230-5 - Empresa Individual d< Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl
LOGRADOURO

NÚMERO

AV CÉSAR BORGES

14 B

COMPLEMENTO

|

ANDAR 1

1

CEP

BAIRF OíOlSTRITO

MUNICÍPIO

1 1 UF

1

44.270-000

CEN"tro

TERRA NOVA

1 1 BA

\

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

CLEOSOLEDADE@UOL.COM.BR

(71)8706-1730/(71)8268.3170

[

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)
•••**

I

SITUACAO CADASTRAL

DATA DA SmjAÇAO CADASTRAL

ATIVA

12/02/2019

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 20/05/2020 àb 15:22:55(data e hora de Brasília).

Página: 3/4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
m

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA \
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
32.756.901/0001-02

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO

DATA DE ABERTURA

12/02/2019

CADASTRAL

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

D & W COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE S ECONÔMICAS SECUNDARIAS
74.10-2-99 • atividades de dcsign

não especificadas anteriormente
74.20-0-04 - Fllinagem de festas e eventos
74.90-1-99 • Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 • Locação de automóveis sem condutor
77.21-7-00 - Aluguei de equipamentos recreativos e esportivos
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-07 - Salas de acesso â Internet

85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.92-9-99 •Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

90.01-9-01 - Produção teatral|
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
90.01-9-04 - Produção de espltácuios circenses, de marionetes e similares
90.01-9-02 - Produção musical

90.01-9-05 - Produção de espltácuios de rodeios, vaquejadas e similares

90.01-9-06 -Atividades de soilorização e de iluminação
90.03-5-00 - Gestão de espaçt^s para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
93.19-1-01 - Produção e prombção de eventos esportivos
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AV CÉSAR BORGES

14B

ANDAR 1

CEP

BAIRIHO<
iiDISTRITO

município

UF

44.270-000

CEN TRO

TERRA NOVA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CLEOSOLEDADE@UOL.COM.BR

TELEFONE

(71)8706-1730/(71)8268-3170

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(Ef R|
**•••

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

12/02/2019

MOTIVO DE smjAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução No imativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 20/05/2020 à5 15:22:55 (data e hora de Brasília).
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21/05/2020

004274766

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL/J
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU

CERTIDÃO N": 004274766

q

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esaj,ljba.jus.br/sco/abrirConferencía.do),

CERTIFICií) que, pesquisando os registros de distribuições de feitos eiveis do Estado da Bahia,
anteriores a data cte

21/05/2020, verifiquei NADA CONSTAR cm nome de;

D&WC0MERCI(1> VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, portador do CNPJ: 32.756.901/0001-02,
estabelecida na A VENIDA

Os dados

CÉSAR BORGES, 14 B, ANDAR 1, CENTO, CEP: 44270-000, Terra Nova - BA,*"

nformados são de responsabilidade do solicilante, devendo a titularidade ser conferida pelo
A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20

interessado e/ou c estinatário,

{vinte) anos.
Certifico fin almente que esta certidão é sem custas.

Esta certidâ'o foi emitida pela Internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será neC'
essária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 21 de maio de 2020.

004274766
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ESTADO DA BAHIfl

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
fMMlMO r raAWálfWIA

CEIRA - DQ PREÇO E CQNQICÕES DE PAGAMENTO:

O CONTRATAfiTE obrca-se n pagar a CONTRATADA a Qjamts fle R$ 3.850,00 (Três mil. olloconlos e

cinqueni* rtalij, ficando a mesma responsável pelo pagamenio de todos os encargos previstos por ler erou
acordados.

Parágrafo Únic o • Os pagameríios seráo efetuados mensalmente em conformidade com o cronograma de
entrega, media:ttc a apresentação da Nota FiscaLiFalura de fomecirTranto devidamente acompanhada das
certidSes dc rc julandade fiscal {União. Estado e frlunicipio). irabsihisla e FGTS da empresa, devidamente
eceiia e eprovn 18 pela Unidaoe Competente, no prazo de ate 10 (dez) dias úteis, através de Ordem asncána
?m lavO' da CONTRATADA

3 ser crediada

CUkUSULA QL ARTA- DAS OBRIGACáES

3.T. — A CONTf ATADA se obriga a
a>dtsponibiiizar O fcmecimcnto descnto na Cláusula Primeira deste contrato durante o
cortiratual,

orazo de vigência

b>essegurar e D oa qualidade do serviço,
ciassumir inwri

responsabilidade CMi e Administrativa por danos e prejuízos causados pordescumpnmento.

omissões Ou de

vios na qualidade técnica do objeto deste edital:

d)r.ão translonr

ou ceder o contrato a terceiros, no lodo ou em parto, sem o prévio consentimento da

CONTRATANTI

ejnâa cauaons ou utilizar o conkato a terceiros, no todo ou em partes, som o prévio consentimento da
CONTRATAN

l)reaii£ar O bem licitado nos prazos previstos ru presente Contrato,
gimanter durar te Ioda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrígaçdes por ele mantidas,
looas as cond ■r Oes de habilitação e qualificaç&o exigidas na Itcitaçáo;
niaprcseniai d jranie » execução do contrato, se soiicuado. documentos que comprovem estar cumprindo a
tear9ia?»o cm' tger quanto as obngaçOos assumidas na presente oispensa de licitação;
unas utilizar í sle
baiv:ái«s ou o

contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exempla de empréstimos

■scontos de duplicatas.

PARA6RAP0 PRIMEIRO - Fica a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da
etc-jçio 00 qonntiaio, bem como dos tnbulos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais

indiretos, necessâiios ã execução do objeto desta Liataçâo,
3.2. - o CONTjRATANTE seobnga B'

custos iJireíos

BjdesignB»

b)efeluar rtos

■ijiostos pare fiscalizar, apontar (amas e atestar a execução do objeto;
azos iridlcadoii. os pagamentos devidos ã CONTRATADA.

ctverdicar c b< leitar

es faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas,

licaAOo. neste! casos, o prazo suspenso, que somente voltara a fluir apôs a apresentação da novas faturas
corretas,

djnotificar por t scuio, á CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
e}declarar oe ' irviçoseíolivamonle prestados.
JINTA-00 PRAZO:

' ^ vksárcia doslô Coni/ato será pulo prazo da 01.08,2020 a 31.07.2020. podendo, entrelanto. ser prorrooada
nos te rmos do brt S7 da Loi 8.666/93

;XTA - DOS RECUR3Q3 QRCAHFNTARinft.

As despesas
em Vigor:

insirumerlo ttonlralual correrão é conta da dotação, constanta do Orçamento

Praça JoSs Nory, 4B,Centro, CEP4426(KI00- Fonofax (75) Í6M-2141
CNPJ. 13,627,062/0001-70 .
-'M

«Siris-

W -y-y,,.

L'.i

.1.-.

1
ADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOUS
tRAHALMO C Tlla>>SPAA(|.

ÓrgSo:3 - Fundo I lunicipal do Saúde do Santanópolia
Unidade: 23001 -f undo Municipal <jp Saúdo
Atividade: 2069 - E nfrentamcnto de Emergência

C0V1D 19

Elemento de Dcsp >9b: 3.3.90.30 - Malorlal de Consumo
Fonte: 14

CLÁUSULA 3ÉTIM A - DA MULTA:
Por qualquer Infraç a10 contratual. Tica a CONTRATADA compelida ao pagamento de uma mulla de 10 %(dez
por cenlQ) sobre o > alor total das parcelas vincendas do Contraio
—

CLÁUSULA 01

_l _

A

■

É_

-DA RESCISÃO:

O CONTRATANTE poderá rescindir imediatamente o presente contrato, mediante aviso d CONTRATADA,
porqualquer motivc' que achar conveniente.

CLÁUSULA NONA •DA LEGISLACÁO:
Esle Contraio será

regido e. especialmente nos casos omissos, pelas normas da Lei Federal n® 8666 — de 21

de junho de 1993. i om as suas alterações poslenorcs e, mais ainda, pelas normas de direito administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO;

Fica eleito o Foroj desta cidade de Irarâ. Estado da Bahia, para dirimir qualquer dúvida a respeito deste
contrato, bem comp as questões dele decorrentes, renunciando as partes a qualquer outro por mais especial
e privilegiado que seja
E por acharem jus 05 e acordados,firmam o presente instrumento contratual em 03 (trea) vias de Igual teor a
para o mesmo fim na presença de 02(duasj testemunhas que também o assinam.
r-

t'.

SanlanOpoIiS - Bahia, 01 de Junho de 2020.

JOSÉ FLORIN LIMA SANTOS
CONTRATANTE.

& W COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ■ ME
CNPJ: 32.756.901/0001-02
CONTRATADA

■ I... -.i

.

Prifi ioto Nery,48, Centre.CEP 4426D-0(»-fon«fsK (75)3694-2141
CNPJ:13.627-062/00D1-70

. •>'7'
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ESTADO DA BAHIA

EFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÔPOLIS
-rtlAJOl""! IMNVA»*'" »

CONTRATO N«. O

Contrito quff «olr» •! fi*®" o MUNICI ,
SANTANÔPOLIS,e a omprM» O i W COMERÔIC
VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI •
ME.

. O MUNICÍPIO DE
. 13627 0G2J0001

SANTANÔPOLIS, Estado da Bafiia, pessoa jurídica do diieilo publico fllerno,
O e FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE - FMS, CNPJ N' 13.613.683/0001-j7,

10 Nery a'. 48 nesta cidade de Sentanôpotls, r^este ato 'epreseniados^to seu trtuiar o
• Sr, JOSÉ FLORIN LIMA SANTOS, brasileiro, Casado, portador do CPF n 60JS30 05^^
49. Soravante dcn ominado CONTRATANTE,e do outro lado a empresa D 4 W COMERCIO VAREJISTA 06
st6t A Preçe

. Preieiio Municipa

ARTIGOS ESPORTtVOS

EIRELI. ME. CNPJ n» 32 756,901/0001-02 com endereço na Av Ce^r Borges, n

tenlro - Terra Nova-Bahia, neste ato representado por ADRIELLI CILENE

14 B, Andar 1

SANTOS, inscrilc

no CPF/MF sob r* 088.309 196-00 doravante denonvnada CONTRATADA, resolvem

. celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Material, na lorma das cláusulas o condiçftes seguintes

CLÁUSULA PR1N EIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente Contrito 6 celebrado com
inciso 11. da Loi n

base na Dispensa de L»cilaç3o n." 032/2020, lund8rtior\t3d8 tva art. 24.

B.656/93. conforme Processo Administrativo n"056/2020.

Ct-ÁUSUt-A SEGUNDA•DO OBJETO:
Constitui O oDjeAi10

oeste contrato a AQUISIçAO OE TERMÔMETRO ELETRÔNICO SEM CONTATO PARA
DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUOE, conforire ccnslant® da planilha

ATENDER AS n'•CESS1DA0ES
abaixo

&•-

tUND QUANT

PRODUTO

ITEM

V. UNIT.

VALOR TOTAL

rii3 metro eletrônico sem contato.

•k> dt) corpo liummii.') 32-42.5 Cclsius.

ilação: exibe « temperatura corporal
i ja airavcs tin ladinçâo térmica da testa,
iicia de mediçtlo3 -5cm.
alcalinns DC3V 2 AAA (r^o
dns).

ybolüo 1(10,000 vezes,
iiçâo nipido de iemi>etnitira do corpo,

UND

10

R$ 385,00 RS

3.850,00

I icia de incdivilD; 3-5cm.

, digitul LCD: simples c fiieil cie ler. Com
grande tela LCD retroilumiiiadiL você
I ler claramenlc, mesmo no escuro.

ilunciDiial: Adequado paru todas as

|s - bcbfis, eriiinças adultos c idosos. O
do corpo humiino c o modo de objeto
1 ser usados.
TOTAL RS

Praça JoSo Ncry. 48, Centio, CEP 44260-000- Fonefax (75} 3694-2141
CNPj: 13.627.052/0001-70

3.850,00

ESTADO DA BAHIA
íSopoys

PREFEÍTURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
I u\»\i.!if)

IA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atesto para os c evidos fins que a Empresa: D & W COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS ESPÒ RTIVOS EIRELI - ME. estabelecida à Av. César Borges, n® 14
B, Andar 1, Ceriitro - Terra Nova-Bahia, inscrita no CNPJ n° 32.756.901/0001-

02, forneceu a est^ Prefeitura o material abaixo: AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO ELETRÔNICO
SEWI CONTATO PA ^A

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

oriundos do processo licitatório DL 032/2020, destinado a manutenção da secretaria municipal
de saúde, cumprirido todos os prazos de entrega do produto citado, mantendo um bom
padrão de qualidac e, e nada havendo em nossos registros que possa desaboná-la.

ITEM

PRODUTO

V. ÜNIT.

UND QUANT

VALOR TOTAL

Termômolro eleirônico sem contato.

Modelo do corpo humano 32-42.5 Celsius.
Aplicação: exibe a temperatura corporal
medida através da radiação térmica da testa.
Distânciaidc medição 3- Sem.

Pilhas qlcalinas DC3V 2 AAA (não
incluídas

Use o bollo 100.000 vezes.

Medição rápida de temperatura do corpo,
distância le medição: 3-5cm.

UND

10

R$ 385,00 R$

3.850,00

Tela digital LCD: simples e fácil de ler. Com
uma gran de tela LCD retroiluminada, você
pode ler claramente, mesmo no escuro.

Multifuncional: Adequado para codas as
idades - aebês, crianças adultos e idosos. O
modo do corpo humano e o modo de objeto

podem sei" usados.
TOTAL R$

Santanópolis, 15 de Junho de 2020

1

FERNANDO ANTPíílÔ^tilMA LOPES
Secretário de Administração e Finanças

Praça JoSo Nery, 48, Centro. CEP 44260-000- Fonefax(75)3694-214]
CNPJ: 13.627.062/0001-70

3.850,00

/«flh

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOV/
SETOR DE TRIBUTOS

RUA DR FUiviO GOOOFREOO PACHECO PEREIRA.02 •CENTRO

«í

TERRA NOVA • BA • CEP 44270-OO(

FONE(S): 75 3238 2052

CNPJ/WF: 13,824 511IOO01.70

TERRA «OVA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
N" 000050/2020

Nome/Razão Social: D & W COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
Nome Fantasia:

D & W COMERCIO E SERVIÇOS

Inscrição Municipal:

02518

Endereço:

AV GOV. CÉSAR AUGUSTO RABELO BORGES, 14 B SALA CENTRC

CPF/CNPJ: 32.756.901/0001-02

TERRA NOVA-BA - CEP: 44270-00C

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTEF lORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATANÃO CONSTAM DÉBITOS

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.
Observação:

Esta Certidão foi emitida em

21/05/2020

com base no Código Tributário Nacional, lei n° 5.172/66.

Certidão válida até: 20 07/2020

Código de controle da ertidão: 9100008300

Ernsse^LIENE

Atenção: Qualquer ras ira tornará o presente documento nulo.

ifjISTÉRIO DA FAZENDA
retaria da Receita Federal do Brasil
>curadoria-Geral da Fazenda Nacional

ec

CERTIDÃO NEG ATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: D & W AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI
CNPJ: 32.755.901/0001-02
Ressalvado o d ireito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pen dências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Fed:4ral

do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoria-Ger al da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida

para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos 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 i'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 <hltp://www,pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:34:31 do dia 08/01/2020 <hora e data de Brasflla>.

Válida até 06/07/2020.

Código de controle da certidão: FDF6.DB16.DC64.6216
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome:

D

W AGENCIA

&

DE

PUBLICIDADE

EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS)
Expedição:

10/02/2020,

Validade:

O

CNPJ:

32.756.901/0001-02

4052804/2020

Certidão n°

às

11:15:20

7/08/2020 - 180

(cento e oitenta)

dias,

contados da data

de sua expe diçâo.
Certifica -se

que
D
&
W AGENCIA
DE
PUBLICIDADE
EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°

32.756.901/

0001-02,

Trabalhist

as.

err itida

Certidão

Trabalho,
na

c onstantes

do

de

Devedores

12.440,

de 7 de julho de 2011,

e

1470/2011 do Tribunal Superior do

data

da

e

Certidão
estão

sua

os

seus estabelecimentos,

todos

A

aceitaçâ o

desta

autenticid ade

no

de

responsabilidade

atualizados

até

2

(dois)

dos
dias

a Certidão atesta a empresa em relação

certidão
portal

são

expedição,

pessoa juridica,

agências ou filiais,

condiciona-se

do

Tribunal

à

verificação

Superior

do

de

Trabalho

sua
na

http://www.tst.jus.br) .

Internet

eir

INFORMAÇÃO
Banco

Nacional

642-A da Consolidação das Leis do

de

a

Do

desta

Trabalho

à

anteriores

Certidão

Banco

^e 24 de agosto de 2011.

dados

caso

do

com base no art.

o Administrativa n°

Resolu

Tribunais
No

CONSTA

a crescentado pela Lei n°

Trabalho,
Os

NÃO

itida gratuitamente.
IMPORTANTE

I I acionai

necessário

s

à

de

Devedores

identificação

Trabalhistas

das

pessoas

constam

naturais

e

os

dados

juridicas

inadimplen' .es
estabelecic

acordos

perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
as em sentença condenatória transitada em julgado ou em

ji diciais

recolhime:

itos

emolumentos

de

execuçã o

Trabalho

ou

trabalhistas,

inclusive

previdenciários,

a

no

concernente

honorários,

ou a recolhimentos determinados em lei;

de

acordos

Comissão

de

firmados

perante

Conciliação

Dividas í: auv-rsi.á-st:

custas,

a

ou decorrentes

o Ministério

Prévia.

oilcP.Stiit.

a

aos

Público do

Emissão: 20/05/2020 15:21

t o ^ i governo do estado da BAHIA
SECRETA RIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
/» £1
(o
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Cód
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N®: 2020146S558

RAZiO 80 CIAL
D&WC )MERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE

INSCRIÇA )ESTADUAL

CNPJ

32.7S6.90I/O001-02

16SJ69.4 lO

Fica certificado que não c onstam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou juridica adma
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba to dos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência I Ia Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 20/05/2020, conforme Portaria n® 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

AAUT!EMITICIDADE DESTE DOCUKAENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU

Válic a

VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba,gov.br

com a apresentaçSo conjunta do cartão original de Inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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CcnMjSa Regutafidacie do Emvegador

is-tksíoro

\'m.

—

CAIJÍA
Ccrtifícado

dc Regularidade
do F<[5TS - CRF

Insci ição:

32,756,901/0001-02

Razão Social» w agencia de PuBuaoADE eireü

Endereço:

Rua joao pessoa 13 nr anhco 33 ^ km 2S / simoes fhho / ba /
••370O-OQO

A Ca

xa 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
empr esa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fund 3 de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O piesente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaiíQuer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
deco rentes das obrigações com o FGTS.

Vali<lade;02/03/2020 a 29/06/2020

Cert «cação Número: 2020030204050194632930

Informação obtida em 18/05/2020 11:38:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

cond cionada

a

verificação de autenticidade

no site da Caixa:

ww\|/.C3Íxa.gov.br

htips:»coisuna-cri.caixa.gov.Bf consuiiacrt/pages/consuliaEmQreçaflsr.jsr

1/1

Diqitalizado com CamScanner

'i

^ '-«r

-

r\ C a

TRIBU

Co2U/c.

Õ04266638

13/05/2020
1 l1 n 1 i

'^AL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

C é RTiDÃO FSTADUAL

AÇÕES CÍVEIS - PESSOA JURÍDICA -1° GRAU
iÈRTJDAO
^ «utvnlicMíKM

FOLHA: 1/f

004266638

pod«ra ipr confirmoda p«li Intomet no ilt» do Tribunal do Jusílço

Ootti eortld&o

nUpiZ/MOl.tíba.Jin.brlCQlabrífConl birvncla.do).

. ...

CERTIFICO qie. pesqu aando

os registros do d.stribu.çô« de feitos d^is do Estado da Bahia,

I^naro6a0at3clo 13/OS/2020 verifiquei CONSTAR a dstr.buiçâo abaixo íolaaonada em nome do:

MAIS COMERCIO E S^RVK?OS PUBLICIOAOE E INFORMÁTICA LTOA • «Ê. porttrfor do CN^
IrKVIÜUS fUBl.H.IUAUC e inrcixmMirv»»

- .r.^. k--

--

Ia na Rua JoSo Pessoa ."**"
N* 19, Sala. Km 25. cifp!
CEP: 43700-00^
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Prezado( i) Senhor(a),

Cumpriu cnio-0
considcríi ndo

cordialmcnlc. ao rempo que respeitosamente,
a necessidade atual da Prefeitura Municipal de Nova

Viçosa, iiianlo ao fornecimcnio de TERMÔMETRO ELETRÔNICO
SÜM CO

NTATO. di.sponÍbilÍ2ado.s pela empresa D & W COMÉRCIO

VAREJig TA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI: declaramos
expressai iienie

interesse no aceite da Dispensa de Licitação N°

]39/202(

Atenc osamente.

AORlELLiaLF.NE Lá

t

o A w amÊaao varusta m ARnc.j> espc.
/(íWftCSARBOfKiES, M84NCy.fl7.CíMníO
;■
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Digitalizado com CamScanner

VIÇOSA
Nova Viçosa, 19 dcjunl^clg
Do: Gabiiielc c o I'rereito.

Para: Sclor Coètábil.

Em atcndimcnlo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova
Viçosa para cc ntrataçào dc empresa para aquisição dc trinta (30) Termômetros digitais dc
Testa com Iníravcrmelho,

para atender as demandas da Secretaria Municipal dc Saúde

oriunda dos sc rviços

dc assistência à saúde dos nossos municipes vinculados a Atenção
Primária c a Média e Alta Complexidade no cnlrcniamento ao combate a Pandemia do
Covid-l9 c ai lida em decorrência da necessidade de controle aplicação da Normas dc
Biossegurança para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Com valor
estimado cm CS 385,00 (trezentos e oitenta c cinco reais) cada item totalizando R$
11.550.00 (oi ze mil quinhentos e cinqüenta reais). Solicito desta contabilidade a
informação qi anto os recursos e Dotação Orçamentária Capaz dc Custear a referida
despesa.

Av. Oceânica, n" 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tel.:(73)3208-1124
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Do: Setor Contábil
I

Para: Gabinete do Prefeito

Prezados Senhores

Tendo em visla os relevantes motivos apontados no vosso expediente, Informamos

que o pleito a i apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que
há financeira e orçamentária com a lei Orçamentária Anual e Compatibilidade com o
Plano Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária, sendo que a despesa de Aquisição de
Termômetros digitais de testa com infravermelho para atender as demandas da
Secretaria de! Saúde dos nossos municipes vinculados a Atenção Primária e a

Média Alta Complexidade no enfretamento ao combate a Pandemia do COVID-19.

para controle da epidemia do COVID-19 neste Município, decorrente da presente
solicitação será custeada pelas UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela
abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder

2

Executivo

Órgão

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

Secretária

301

Unidade

30101

Secretaria Municipal de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade

2.174

GESTÃO DOS DEMAIS RECURSOS DA SAÚDE

Elemento

4490.52.00

Equipamento e Material Permanente

Fonte

02

Saúde 15%

14

Transferência de Recursos do FNS

Nova Viçosa - BA, 19 de iUnho de 2020.

LINDOMAR SALAMrltt FONSECA
CRC/BA 020971/0

Ende

-eço: Av. Oceânica, 3100, - Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000

Fone: 73 3208 1124 E-mail: controladorianvtSgmail.com CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49

Dl

tso

^òva ^i5*<ví(3'

Nova Viçosa, 19 dc Junho dc 2020

Do: Gabinete do Prefeito,
Para: Asscsso ria Jurídica.

Em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal dc Saúde do Município de Nova
Viçosa para conlrataçào de empresa para aquisição de trinta (30) Termômetros digitais de
Testa com Infravermelho, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saiide
oriunda dos serviços de assistência à saúde dos nossos munícipes vinculados a Atenção
Primária e a Média e Alta Comple.xidade no enfrentamcnto ao combate a Pandemia do
Covid-19 e ainda cm decorrência da necessidade de controle aplicação da Normas de
Biossegurançí para atender as demandas da Secretaria Municipal dc Saúde, realização de
Três cotações direto com fornecedores e três cotações por Item no Banco de Preços e que

a Empresa D & w COMÉRCIO VARE.IIS1A DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI,
inscrita no CNP.J dc n"32. 756.9(H/nnoi-02, e inscrita na JUCEH cm 12.(12.2(119 sob NIRE
29.600.361.025, com sede na Avenida César norgcs, 14B, Andar 1, Centro, Terra Nova -

Bahia, CEP:44.270-110(1 representada pela Sra. Adiielli Cileiie Bastos .Santos, brasileira,

solteira, empj-csaria, portadora do CPF 0S«.3()9.195-()n e RG 16.371.664-19 SSP/BA,
residente e domiciliada na Riia vivcnda dos Pássaros, 34, Tanque Coronel, CIA II, Simôe.s

Fiibo/BA, CEP 43.700-00, cotou O menor valor de acordo com cotação e Documentos da
Empresa em a nexo. Solicito desta asscssoria Jurídica analise dos documentos em anexos e

parecer Jurídi :o quanto a viabilidade da contratação, bem como a informação quanto a

modalidade a í;er utilizada para o objeto supracitado.

ç(té^€é^í
refeito Nlim/cip
u

Av, Oceânica, n° 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Te!.:(73) 3208-1124
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PaKKCKR .lURÍDlCO
Processo Adni nislrativo n°. X17/202()
Solicitanlc: Sccrelariíi

Municipai de Saúde,

Oriiicm: Comissão de Licitação.
DJRKITO

AI)MINISTUATI\'0.

LICITAÇÃO

E

CONTRATO. ICNFRENTAMENTO J)A PANDKMIA DO

CORONAVÍRUS. ART.4" DA LEI N" ]3.97«J, DE 202(1. I CiinlriiliiçiU) ilircia. nicdiimic dispensa dc liciiaçâo. para
aciuisição de icrmònietros, II - Admissibilidade. Hipótese de

iicilaçãn di.spensável prevista no ari. 4" da Lei n" 13.079. 2020.
III - A coniraiaçfni deve limiiar-.sc ao aiciulimcnio da emergência
decoireiile da necessidade dc eumbalc ao coronavíru.s. IV —

Di.spcnsn da elaboração do estudo preliminar, de posturas
voltadas para o gerenciamento de risco na fase de contratação e
de minuta de contrato. V - Possibilidade de projeto básico
simplincado. VI - Pelo prossegiiimcnlo, com observância do
eoiisiaiite no pre.seitte parecer.
1. Relatório.

Os pre scntes amos vieram para emissão dc parecer ao Processo cm epígrafe, iniciado com a

solicitação do Senlior Secretário de Saiide, cujo objetivo c a contratação de empresa especializada
para Ibmecin ento 30 (trinta) termômetros digitais de testa com infravermelho para atender as
demandas da

Secretaria Municipal de Saúde no combate a Pandemia do Covid-19.

Instrui os autos os seguintes documentos:
a) Solicit ição com justidcativa da Senhor Secretário de Saúde.

b) Decreto constituindo a Comissão de Licitação;
c) Documentação da cm]n-csa indicada;
d)
e)
O
g)

Disponibilidade orçamentária;
Projeto Básico;
Autorização do Gestor;
Minuta contratual.

Este c o breV'! relatório. Passo a manifeslar-nie.

Em decorrência da atual e grave situação epidemiológica, foi editada a Lei Federal n®
13.979/2020, alterado pela Medida Provisória n" 929/2020, que "Dispõe sobre as medidas para

enfrentamentci da emergência dc saúde pública dc importância internacional decorrente do
coronavirus résponsável pelo surto de 2019."
No qu diz respeito ao objeto do presente parecer, o ari. 4° da Lei n. 13.979/2020 estabeleceu
hipóle.se e.xce jcional e temporária dc dispensa dc licitação para aquisição dc bens, serviços, inclusive

Avenida Oceânica, ns 2994-Bairro Abrolhos-Nova Viçosa/BA-CEP.: 45.920-000
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Je engenharia, e insLimos Jc saúde destinados ao enfremamenio da emergência de saúde pública de

importância In

ernacional decorrente do novo coronavírus.

Inicialnentc, cabe ressaltar que o caput do ari. 4° da Lei Federal n° 13.979/2020, alterado pela

Medida Provisória if 929/2020, estabelece que; "Art. 4" É dispensável a licitação para aquisição de
bens, serviços, inclusive de engenharia, c insumos destinados ao cnfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei".
As cortralações diretas com base na Lei Federal n" 13.979/2020, embora tenham caráter

temporário, perdurará enquanto presente a situação de emergência de saúde pública provocada pela
COVID-19, podendo, portanto, ultrapassar aquele prazo.
O art.

4-B da Lei Federal n" 13.979/2020. que foi introduzido pela Medida Provisória n"

929/2020, esta belece o seguinte:

"An, 4''-B Nas Uispen.sas de lieilação decorrentes do disposto nesta I.ei. presumem-se
atendidas ii.s condições de:
- dciirrência de siluaç.âo de cnierycncia;

- necc.ssidatlc ilc pronto atendimenlu da situação de emergência;
- exi.stência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços. e(]iiipnnienlos o
outro.s bcn.s, públicos lui particulares: c
- liniiiaçàn da contratação à parcela necessária ao atcndinicnio da situação dc cinergéncia."

Assim

para viabilizar a célere contratação direta do art. 4° da Lei Federal n° 13.979/2020, a

exigência de comprovação de possibilidade concreta c efetiva dc dano, bem como de que a
demonstração de que a contratação direta é o meio adequado para evitar sua ocorrência, restaram-se
presumidas.

Portaiijto. de acordo com a nova legislação, as circunstâncias que .se relacionem diretamente
ao coronavíris deixaram de exigir concreiudc e demonstração, sendo, portanto, presumidas, desde
que. é claro, efetivamente se relacionem com medidas de combate a pandemia.

Todavia, apesar da extrema flexibilização da norma em razão da situação de saúde em que se
encontra o país, faz-se necessária a apresentação dc justificativa que permita afcrir a correlação das
contratações

com as medidas urgentes a serem tomadas no combate a disseminação da doença,

devendo, por .anlo, restar demonstrado que a contratação pretendida visa evitar o comprometimento
da saúde tia p opulação cm razão do enfreiUameiUo do coronavírus(COVID-19).
Oport uno trazer as lições dc Marçal Justcn Filho:
Avenida Oceânica, n? 2994-Bairro Abrolhos-Nova Viçosa/BA-CEP.:45.920-000
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"A coiilrataçuo clircla não signilica cjuc siui iimpliciívcis os princípios básicos que orientam a
aiuação adininisirativa. Nem se caraeledza uma livre atuação adminislraliva. O
adminisiratlor está obrigado a seguir um proeedimenio administrativo determinado,

destinado a assegurar {ainda nesses casos) a prevalência dos principieis jurídicos
fundamentais. Permanece o dever de realizar a melhor contratação possível, dando
tratamento igualitário a todos os po.ssiveis contratantes." (JüSfEN FILHO. Marçal.
Comentários à lati de Licitações e Contratos Administrativos. 17. ed. São Paulo; Revista dos

Tribunais. 2016. pg. 467).

Nesse sjenlido. impõc-sc sejit ob.scrvado o §2° do an.4" da Lei Federal ii" 13.979/2020, o qual
estabelece qu^; "todas as contratações ou aqiii.sições realizadas com fulcro nesta Lei serão

imcdiatamcntd disponibilizadas cm sitio oficia! especifico na rede mundial de computadores
(iniernet), cnnilendo. no que couber, além das informações prevista.s no § 3" do arl. 8° da Lei n" 12.527.
de !8 de novembro de 201 1, o nome do contratado, o niímcro de sua Inscrição na Receita Federal do

Brasil, o prazc contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição".
Portanio, imprescindível é a pesquisa de mercado, ainda que nestes casos ela possa .se dar por

estimativa de jreços, como será esclarecido adiante. De fato, cumpre informar que embora se trate
de contratação direta por dispensa dc licitação, não está a Administração Pública eximida de justificar
o preço pela :ontratação dos bens. serviços e insiimos dc saúde. Ao rcvcs, em homenagem aos

princípios da moralidade, publicidade e cconomicidade. a não realização de algumas etapas da
licitação não c limina a preocupação com o gasto cuidado.so de recursos pi'iblico.s. especialmente cm
razão do momento de crise e escassez, devendo este cerne nortear a ação do administrador.
Nesse sentido, oportunas as palavras dc OLIVEIRA, em recente artiao sobre os reflexos do
coronavinis n )Direito

Administrativo:

"Em casos cmcrgcnciais. rcvcla-se possível, cm lese. a adoção dc medidas
excepcionais, de forma proporcional e jiislilicaüa. que restringem a liberdade
individual para garantir a savlde pública. Como dizia Hipócrales, considerado o
pai da medicina,'para o.s males extremos, só são eficazes os remédios intensos'.

Isso não .signinca dizer. natiiralnieiUe, um cheque em branco aos agentes
públicos competentes que deverão agir. cm conformidade com o.s limites

fixados no ordenamento Jurídico, sob pena dc responsabilidade.
O líircilo Administrativo possui ferramentas para o cnfrcnlamenlo da crise na
saiule pública, mas. evidenlememe. o Direito não é suficiente para resolução de

toilos o.s problemas, rcvelaiulo-sc lundamenlal. no ponto, a conscientização da
população e os avanços da ciência na busca de iratamcnlos at!e<|uados no
tratamento das pessoas contaminadas pclocoronavírus.

A inércia estatal é iiulcscjada no momento dc crise, a.ssim coitio rcvcla-.sc vedada

a adoção dc medidas arbitrárias que extrapolam a proiiorcionalidade na restrição
de direitos individuais. O desafio, como dc praxe, ê encontrar o ponto médio na
ponderação entre as liherdailcs Individuais e a necessidade de proteção da saúde
pública." (OLIVHIRA. Ralacl Carvalho Rezende. Direito Administrativo e
coronavírus)

Avenida Oceânica, n? 2994-Bairro Abrolhos-Nova Viçosa/BA-CEP.: 45.920-000
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No mai <. oportuno frisar novamente que essa

bipíkcse de contratação direta

aquisição dos bens. serviços e insumos neccs.sários ao atendimento da situação emergcnciai de
calamidade pú TÜca para o enfrcntamcnto da pandemia do novo coronavírus(COVID-19). devendo a

Administração ficar adstrita aos requisitos constantes da Lei Federal n° 13.979/2020, alterada pela
MPn"926 dc 20.03.2020.

Conclusão.
Ante o exposto, manifesto

meu ententlimcnto no sentido de que estar devidamente justificada

a contratação ireta nos lermos da Lei Federal 13.979/2020.

Salient) ainda
correntes da

que devam ser observados os dispositivos referentes as publicações de

contratação através de dispensa de licitação a serem observados na Lei Federal

13.979/2020.

Por fii 1.

acrescento que o parecer que submeto neste momento não c vinculante. pois nas

palavras de G: ■sparini "o parecer vinculante é. no mínimo, estranho, pois se a autoridade competente
para decidir 1' á de observar suas conclusões, cie deixa de ser parecer, opinião, para ser decisão"
(GASPARINl

Diógcnes. Direito Administrativo. 8.ed,Editora Saraiva. 2003.p. 87).

Este o meu pa rccer.
Submeto-o à t

preciação da autoridade máxima deste Município.

Nova Viçosa. 19 de junho de 2020.

AdvD(|.i clii -DAn/tíA 215.1D3

Daniel Teles t^larvalho Machado

Advocado -

ÒaB/BA 28.109

Avenida Oceânica, n? 2994 - Bairro Abrolhos - Nova Viçosa/BA - CEP.; 45.920-000
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ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 139/2020 VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 817/2020

Aos dias vinte e dois dias do mês de junho de 2020 a Comissão Permanente de
Licitação se r juniu para analisar autorização do Excelentíssimo Prefeito Municipal
em atendime

ito ao oficio requisitório oriundo da Secretaria Municipal de saúde

que pontuou a necessidade da para contratação de empresa para aquisição de
trinta (30) de Termômetros digitais de Testa com Infravermelho, para atender as

demandas da Secretaria Municipal de Saúde oriunda dos serviços de assistência à saúde
dos nossos múnícipes vinculados a Atenção Primária e a Média e Alta Complexidade no
enfrentamento

ao

combate

a

Pandemia

do

Covid-19

e

ainda

em

decorrência

da

necessidade de controle aplicação da Normas de Biossegurança para atender as

demandas da Secretaria Municipal de Saúde. O mesmo justificou a contratação
"Tendo em vista a publicação da LEI n" 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que "dispõe sobre
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional clecorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019", está instruindo

processo de DÍSPENSA de LICITAÇÃO para aquisição desses materiais conforme artigo 4"
da referida lei. Essa hipótese de dispensa é temporária e aplica-se apenas enquanto
perdurar a em ergência de saúde pública (art. 4". Çl"). Nos termos do art. 4''-B que foi
incluído pela /IP, presumem-se atendidas as condições de: I - ocorrência de situação de
emergência; II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; III existência de r sco

a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e

outros bens, p iblicos ou particulares; e IV- limitação da contratação a parcela necessária

ao atendimentif da situação de emergência. Considerando ainda que diante da Pandemia do
Coronavírus (COVID - 19) a Organização Mundial de Saúde (OMS) sinalizou como risco
potencial de tr ansmissão comunitária e da dificuldade em adquirir EPI - Equipamentos de
Profeção indiv. dual diante da alta demanda na utilização dos mesmos por profissionais de
Saúde que tem se destacados na linha de frente no enfrentamento desta Pandemia, tendo

em vista a sitt)ação de emergência instaiada em todo território nacional e especificamente
falando do no

so município da fragilidade na logística de aquisição desses itens e com

objetivo primo rdiai de zelar pela prevenção e promoção da saúde dos nossos municipes",

conforme oficio n° 142/2020 e Projeto básico anexo ao Processo Administrativo 811/2020".

Considerando que foram realizadas três

cotações com Fornecedores e Três

cotações por Item com fornecedores no Banco de Preços e que a Empresa D & w
Av. Oceânica, n ' 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Tel.: (73) 3208-1124
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COMÉRCIO VÀREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ de
n®32. 756.901/0001-02, e inscrita na JUCEB em 12.02.2019 sob NIRE 29.600.361.025,
com sede na

Avenida César Borges, 14B, Andar 1, Centro, Terra Nova - Bahia,

CEP:44.270-00O

representada pela Sra. Adrielli Cilene Bastos Santos, brasileira,

solteira, empresaria, portadora do CPF 088.309.195-00 e RG 16.371.664-19 SSP/BA,
residente e d( miciliada na Rua vivenda dos Pássaros, 34, Tanque Coronel, CIA II,
Simões Filho/ 3A, CEP

43.700-00 cotou o valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e

cinco reais) por item, totalizando R$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e
cinqüenta re ais) para a aquisição e 30 (trinta) Termômetro e que a empresa
Declarou que aceita os termos descritos no Projeto Básico, considerando que a
Contabilidade

do município informou a existência de recursos orçamentários

capazes de iustear a referida despesa: considerando ainda que a Assessoria
jurídica foi consultada peío senhor prefeito e a mesma emitiu Parecer Jurídico e
minuta do contrato a ser utilizado em conformidade com a Lei 13979/2020, anexo

a este. Assiin sendo a Comissão Permanente decide pela contratação da
Empresa D &. w COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, por

Dispensa de pcitação com base no Parecer Jurídico anexo. Devendo, pois, após
a devida honnologação pelo chefe do Poder Executivo, do nosso entendimento,

proceder à levida publicação nos meios legais, para que surta os efeitos
desejados. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião. Assim
sendo, eu C áudia Otto Cruz Moreira, Presidente, lavrei o presente registro de
acontecimeni os

que, depois de lido e se aprovado, segue assinado por mim e

demais mem cros

da Comissão de Licitação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: DECRETO: 867/2020

lana Patrícia T. da Silva
Secretária

láudt^.C.

Cláudi^p^O.C. Moreira
Presidente

a.

Rosean

dos Santos

Membro

Av. Oceânica, r = 2994- Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP:45920-000- Tel.:(73) 3208-1124
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VIÇOSA
AÒJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO n". 139/2020
VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO n". 817/2020

A COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO DE NOVA VIÇOSA, BAHIA, instituída

através do Deèreto Municipal n°. 867/2020, no uso de suas atribuições legais, e
considerando que foram cumpridas todas as formalidades no processo de Dispensa de
Licitação n°. 1o5/2020, ADJUDICA o objeto da dispensa (art. 4 da Lei Federal n°.

13.979/2020) - tontratação de empresa para aquisição de trinta (30) Termômetros digitais de
Testa com Infravermelho, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde oriunda
dos serviços de assistência à saúde dos nossos munícipes vinculados a Atenção Primária e a
Média e Alta Complexidade no enfrentamento ao combate a Pandemia do Covid-19 e ainda em
decorrência da necessidade de controle aplicação da Normas de Biossegurança para atender as

demandas da Secretaria Municipal de Saúde, em favor da Empresa D & w COMÉRCIO
VAREJISTA DE ÀRTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ de n''32. 756.901/0001-02, e
inscrita na JUCEB em 12.02.2019 sob NIRE 29.600.361.025, com sede na Avenida César Borges,

14B, Andar 1, cdntro. Terra Nova - Bahia, CEP:44.270-000 representada pela Sra. Adrielli Cilene

Bastos Santos, ' brasileira, solteira, empresaria, portadora do CPF 088.309.195-00 e RG
16.371.664-19 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua vivenda dos Pássaros, 34, Tanque
Coronel, CIA II, Simões Filho/BA, CEP 43.700-00, com valor global do contrato em R$ 11.550,00

(onze mil qulnher^tos e cinqüenta reais.
Nova Viçosa, 22 de junho de 2020.

COMISSÃO 1'F.RMANENTE DE LICITAÇÃO - DECRETO 867/2020

Cláudia OW)Cruz Moreira
Presidente da CPL

lana PalriciVTraJano da Silva
Secretaria

âí.

Roseai

ascimcnio dos Santos
Membro

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone: 733208-1124 E-mail; gabinetedoprefeito@novavicosa.ba.gov.br - CNPJ nS CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Licitações

ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO n". 139/2020
VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO n». 817/2020

A COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO DE NOVA VIÇOSA, BAHIA, inslituída
através do Decreto Municipal n°. 867/2020, no uso de suas atribuições legais, e
considerando que foram cumpridas todas as formalidades no processo de Dispensa de
Licitaçãc n". 135/2020, ADJUDICA o objeto da dispensa (art. 4 da Lei Federal n".
13.979/2020) - contratação de empresa para aquisição de trinta (30) Termômetros digitais de
Testa com Infravermeltio, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde oriunda

dos servços de assistência à saúde dos nossos municipes vinculados a Atenção Primária e a
Média e Alta Complexidade no enfrentamento ao combate a Pandemia do Covid-19 e ainda em

decorrénbia da necessidade de controle aplicação da Normas de Blossegurança para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Saúde, em favor da Empresa D S w COMÉRCIO
VAREJlàTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ de n''32. 756.901/0001-02, e
inscrita ra JUCEB em 12.02,2019 sob NIRE 29.600.361.025, com sede na Avenida César Borges,

14B, Aniiar 1, Centro. Terra Nova - Batiia, CEP:44,270-000 representada pela Sra. Adrielii Ciiene
Bastos Santos, brasileira, solteira, empresaria, portadora do CPF 088,309,195-00 e RG
16.371.654-19 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua vivenda dos Pássaros, 34, Tanque

Coronel. CIA II, Simões Filho/BA, CEP 43.700-00. com valor global do contrato em RS 11.550,00

(onze mil quinhentos e cinqüenta reais.

Nova Vi^josa, 22 de junho de 2020.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DECRETO 867/2020

Cláudia Oito Cruz Moreira
Presidente da CPL

lana Piitrieia Trajano da Silva
Secretaria

Roseane Nascimento dos Santos
Membro

Ender^o; Au. Oceânica, 299d.- Abroltios I Nova VI(Osa - BA.49920-000
Fone:733208-1124 E-mail: gabineledopreleilo^novavicosa.ba.gov.br - CNPJ n> CNPJ: 13.761.S31/OOG1-49
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TERMO

DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N". 139/2020

VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N"817/2020

O Prefeito

do Município de Nova Viçosa. Estado da Bahia, Sr. Manoel Costa Almeida, toma

público que,

Considerajido as medidas para enfrentamcnto da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus;
Considerando a necessidade de contratação de empresa para aquisiç<ão de trinta (30)
dc Testa com Infravermelho, para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Saiide oriunda dos serviços dc assistência à saúde dos nossos munícipes vinculados a
Atenção Primária c a Media e Alta Complexidade no enfrentamcnto ao combate a Pandemia do
Covid-l9 e ainda ;m decorrência da necessidade de controle aplicação da Normas de Biossegurança
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde

Termômetros diij itais

e,

Considera ido

a justificativa apresentada pelo ilustre Secretário Municipal dc Saúde, e no

teor do parecer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica, onde expressa ser favorável a contratação,

através da dispensa de licitação. RATIFICO os lermos da presente Dispensa de Licitação n".
139/2020. para q le produza todos os efeitos legais. inclusi\'e possibilite a celebração do contrato

administrativo com a Empresa D & \V COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
EIREI.I, inscrita no CNPJ de n°32. 756.901/0001-02, c inscrita na JUCEB em 12.02.2019 sob NIRE

29.600.361.025, ({;om sede na Avenida Ccsar Borges, Í4B, Andar 1, Centro, Terra Nova - Bahia.
CEP;44.270-000 representada pela Sra. Adriclli Cilene Bastos Santos, brasileira, solteira,
empresaria, portidora do CPF 088.309.195-00 e RG 16.371.664-19 SSP/BA, residente e

domiciliada na Rua vivcnda dos Pássaros, 34, Tanque Coronel. CIA 11. Simões Filho/BA. CEP

43.700-00. Com valor global de RS 11.550,00(onze mil quinhentos c cinqüenta reais)
Por fim d itermino

a publicação desse ato dc ratificação, com a conseqüente publicação do
seu extrato na im irensa oficial para que produza todos os efeitos previstos em lei
Nova Viçosa - B ihia, 22 de junho dc 2020.

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abroltios I Nova Viçosa - BA,4S920-000
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ços/v
ERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N". LW202Ü
VINCULADO AO PROCESSO ADMINIST RATIVO N" 817/2(120

O Prcfcilo tio Município tio Nova Viçosa, Estado da Bahia. Sr. Manoel Cosia Almeida, lorna
público que.

CDiisidcrando as medidas para cnfrcmainento da emergência de saiidc pública de

iniponântia imcrnaciona! decorrente do coron.avírus:
Caiisiderando a necessidade do contratação de empresa para at]UÍsição de trinta (30)

Temiòniuiros digitais de Testa com liifraverniclho. para ateiitler as demandas da Secretaria
Municipul de Saúde oriunda dos serviços de assistência à saiide dos nossos inunicipes vinculados a
Atenç.ão Pritntíria e a Média e Alta Complexidade no enfrentamento ao combate a Pandcmia do

Covid-I"^ e ainda em decorrência da nccessid.ade de controle aplicação da Normas de Biossegurança
para atei der as demandas da Secretaria Municipal de Saúde
e.

onsidcrando a justificativa apresentada pelo ilustre Secretário Municipal de Saúde, c no
teor do[ arecer jurídico emitido pela Asscssoria Jurídica, onde cxpre.ssa ser favorável a contratação,
através ia dispensa de licitaçtio. RATIFICO os termos tia presente Dispensa dc Licitação ii".
139/202), para que produza todos os efeitos legais, inclusive possibilite a celebração do contrato

administrativo com a Empresa D & W COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
EIRELI inscrita 110 CNPJde n"32. 756.901/0001-02. e inscrita na JUCEB cm 12.02.2019 sob NIRE

29.600..'61.025. com .sede na Avenida César Borges. 14B. Andar 1, Centro. Terra Nova - Bahia,

CEP:44,270-000 representada pela Sra. Adriclli Cilcnc Bastos Santos, brasileira, solteira,
empresaria, portadora do CPF 088.309.195-00 c RG 16.371.664-19 SSP/BA, icsidenlc e
dotniei) ada

na Rua vivenda dos Pássaros. 34. Tanque Coronel. CIA II. Simões Filho/BA. CEP

43.700- )0. Com

valor global dc RS !1.550,00(onze mil quinlicntos c cinqüenta reais)

]'or fim determino a publicação desse ato de raiificação. tom a conseqüente publicação do
seu extnto na imprensa oficial para que produza lotios os efeitos previstos cm lei

Nova V

çosa - Bahia, 22 de junho de 2020.

Manoel Costa .Almeida

Prefeito Municipal

tnd(>rc(0: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos ( Nova Viçosa • BA, 4S920-000

Fone: 733208-1124 E-mail: eabinetecloprcfelto@no«avlcosa.ba.gov.br • CNPJ n' CNPl: 13.761.531/0001-49
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HOMOLOGAÇÃO
OMpLOC
DA DISPLNSA DL LICITAÇÃO N" 139/2020

viiÍjculADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N " 817/2020
O Preícitoldo Município de Nova Viçosa. P-siado da Baina. Sr. Manoel Costa Almeida,no
uso das atribuições c conforme consta no Processo a manifestação da Comissão Permanente de
Licitação, resoK e HOMOLOGAR a DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 139/2020. OBJETO:
contratação de mpresa para aquisição de trinta (30) ermômetros digitais de Testa com
Infravermelho, pa ra atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde oriunda dos serviços de
assistência cà saii Je

dos nossos munícipes vinculados a Atenção Primária c a Média e Alta
Complexidade no enfrentamcnto ao combate a Pandemia do Covid-19 e ainda cm decorrência da
necessidade de controle aplicação da Normas de Biossegurança para atender as demandas da

Secretaria Municipal de Saiide. Em favor da Empresa Contratada: D & w COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. inscrita no CNPJ de n°32. 756.901/0001-02. e

inscrita na JUCEÇ cm 12.02.2019 sob NIRE 29.600.361.025. com sede na Avenida César Borges.
14B. Andar 1. Cc ntro. Terra Nova - Bahia. CEP:44.270-000 representada pela Sra. Adriclli Cilcnc
Bastos Santos, br isileira, solteira, empresaria, portadora do CPF 088.309.195-00 e RG 16.371.664-

19 SSP/BA, residente c domiciliada na Rua vivenda dos Pássaros, 34, Tanque Coronel. CIA II,
Simões Filho/BA. CEP 43.700-00. Com valor global de RS 11.550,00 (onze mil quiithentos e
cinqüenta reais). Nova Viçosa - Bahia, 22 de junho de 2020.

k'
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Fone: 733208-1124 E-mail: gabínetedoprefeito^novavlcosa.ba.gov.br - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
Página 3 de 4

Terça-feira
23 de Junho de 2020
4-Ano -N°3540

Nova Viçosa

I )j;ino Onriiil (iif

município

HOMOLOGAÇÃO DA DISPFINSA DL I.ICÍ TAÇAO N" 139/2(12(1
VINCULADO AO PROCESSO ADMIMS'1 RATIVO N" S 17/2(12»

O Prefeito do Município dc Nova Viçosa. Ksiatio da Bahia. Sr. Manoel Costa Alineida.no
uso das 1 Iribuiçòcs c conforme consta no Processo a manirestaçâo da Comissão Peniiancntc dc

Licitação resolve HOMOLOGAR a DISI'í-:NSA DC LICITAÇÃO N" 139/;<)20. OBJETO:
contratação dc empresa para aquisição de trinta (.30) Termômetros digitais de Testa com

Itifraverircllio. para atender as demandas da Seerciaria Municipal dc Saúde oriunda dos serviços dc

assisiòncib à saúde dos nos.sos munícipes vincnlatios a Atenção Primária e a Média c Alta

CompleN|dade no enfrentamcnto ao combate a Pandemia do Covid-19 e ainda em decorrência da
necessidade de controle aplicação da Normas de Biosscgnraiiça para atender as demandas da

Seerciarii Municipal de Saúde. Em favor da Empresa Contratada: D &. w COMÉRCIO

VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. in.scrila no CNPJ dc n".32. 75f..90]/ül)0l-02. e

inscrita iKi JUCER cm 12.02.2019 sob NIRE 29.600..361.025. com sede na Avenida César Borges.

14B, Ariiiar i, Centro. Tcna Nova - Bahia, CEP:44.270-000 representada pela Sra. Adriclli Cilcne
Bastos sinios, brasileira, solteiro, empresaria, portadora do CPF 088..309.195-00 c RG 16,371.66419 SSP/ljlA, residente e domiciliada na Rua vivcnda dos Pássaros, 34. Tanque Coronel, CIA II,

Simões ^ilho/BA. CEP 43.700-00. Com valor global de RS 11.550,00 (onze mil quinhentos e
einqüenti reais). Nova Viçosa - Bahia. 22 dc jnnho dc 2020.

MANOEL COSTA ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

Endereço: Av. Oceânica,2994,- Abrolliot I Nova Viçosa-8A,45920-000

Fone:72320S-U24 E-mail: gablneledopref«ito<S)novavicosa.tu.gov.br - CNPJ n> CNPJ: 13.761.521/0001-49
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rOM RATO N"; 135/2020

CONTR-Vro DE COMPR.X Ql'E EMKf. Sf
CELEBlUiM, DE UM L.\DO. O MIMCIFIO
DF. NOVA VICOSA/BA F, DO OLTRO. A
EMPRESA D & VV COMÉRCIO VARE.nSTA
DE artigos esportivos F.IRELI
O MinNICHMf) DE

NüV.A VICOSAIBa;, [lOSStM iiirídica lic ilircito piiblk-o .Tiicnio. in.sc/iio no CNfJ .íob a n .

13.761,531,UÍK)i-4y,

•oni stfilc na Avenida üccânica, ii.''29V-i. Bairro Ahrolho.^ - Icl.r |73) 12()S-1 177 - C.lil'

IK)0 dc Nova Viçosa

- BA, ncsic aio rcprcsciuado por sju Pfcfdti.» Munitlpal, Sr. MANOLL CO.STA AI.MlTDA,
Ç.\0 DO FUNDO ML^ÍICIPAL DE SAÚDE DE NOVA MÇOSA - FMS. iiiscnio no CNPJ

Lom COPARTICIP/

sob o n"; 11.756.421' 1001-63

.

cotn .serie iw Rua Mar«Iiaia.vidoBiaiico, 1Í)1)0. B. Cnsidü, disiriio dc Po.sln da Milii-

ncstc au. rcprwctilado pi>i- sen W.<tor o Sr .MANOEI MtCÍAS FOMES DA .SILVA, hrasdcrcv

Nova \'icoM-H.i!iiü.

casado, residente à R laa iT.mtiNwü
Francisco Henrique,
ntiii(4uc, n
n'.
. 15,
i j. Nova Coicia,
v
aninelas...
BA.
.. CEP,
w—

^

Rmprc^fl D & W COMLRCIO
o u' 594.993.705- ;7, doíiivjiuc Cicniiminado C()VrRAT4\NTE c a "
'
VAREJISTA DF

02, d iiwcrila na

ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. inscrita no CNPJ dc !f32. 756.901 '000!-

lUCEB cm 12.02.2019 stib NIRE 29.600.361.025, com sede na Avenida César

Borges. MB, Ant ar

1, Centro. Terra Nova - Bahia, CHP;44.27Ü-0U0 representada pela Sra. Adnelíi
iitos.
britóileira. solteira, empresaria, purtadora do CPF 08S.-'09.195-00 e RG
Cilenc Ba.slos Si
16,371.664-19 55 P.'BA, residente e domiciliada na Rua vivcnda dos Pássaros, 34. Tanque Coronel.
CIA li, Simões I Ílho.'BA. CEP 43.700-00. dcnnminada CONTR.ATADA, tendo em vista o que consta no
Prtxrcsso .Adminisin ivo n', «15 2020 e cm trftscrváadd ás disposições ih Lei n" 15 979. dc 6 dc fevereiro de 2020. ila
Ld n° 11.666, dc 2 Ic jnnlit' de 199.3 e dcniai.s lsi;t.4atào iipiieásfl. ic.soKcin celebrai u iveseiile rcrmn dc {.oniraict.

dixuircnle da Disrpci sa(k l.icilação n". 139/2920. nicdiaiilc as ciãusiilis e cnndiçtjcs a seijuir trnunciudas.

CLÁUSULA PR IMEÍRA-DO OBJETO.
1.! O objeio do jrcsenle Termo dc Cnnirato e a Contratação de empresa para aquisição de irinla
(30) Tcrniômctri s digitais dc Testa tom Iiilravcrmeího, pura atender as dcmiindus da Sccrciarin

Municipal dc Sai dc oriunda dos serviços dc assistência a saúde dos nossos muníeipes vinculados a
Alcnçào Priniiirli o u Media e Alta Compkxtdtidc no enfrcnuuncnio ao combate a Pandemia do
Ct)vifi-i9 tí ainda em decon-ênciii da

necessidade de coiitroíe aplicação da Normas de Bio.ssegumnça

para atender as cli muncltus da Secrciaria Municipal dc Saúde
1.2 Oascriçâo^ Ohjcio:
rflM

QUWÍT.

DESCRIÇÁÕ

TERMÔMETRO ELETRÔNICO SEM CONTATO.

91

Modelo do corpo liuniano 32-42.Õ Celsius.
Aplicação: e

ibft a tempsralura coqirtrnl mnrlida .através da radiaçao térmica da
lesta.

Distância de medição 3-.'jrjn

Tela Ditjilnl LCD reiroilumnnada.
Mu!lifunaonaí-()ara todas as idades.

^v.Oceán" a. JíW - AUrcIiia.I-Mov. V.çü..t - EskriO da BhIHb- CEP:45920.01)0- Teá 1751 J2ÜM124

Digitalizado com CamScanner

N=m

ynçosfk
1.3 Este rcrmu de tuntrato vincula-se a Dispensa cie I.tciuiçào. idcniiticada tio preâmbulo c as
eotaçocs e proposta clc menor valor, indepcndentemcnie de Iratwcrii,-:;!!). bem como ikj Pn»jeto
Básico que segue e n anexo ao presente.
Cr.ÁUSUI,A.SKG UNDA -DA VIGflNClA

vijêneia deste Termo de Contrato c de ^1) (noventa) dia.s, com inicio na data de

-j'0()/_020 e encer-anienio em 23/09/2020, proirogâvel por periodo-s .suees.sívos. enquanto perdurar
a necessidade dc

enircnlamcnlo dos cfciios da situação de emergência de saúde pública de

impoiiância iiitern ctoiial, declarada por meio da Portaria ti" 188, de .1 dc levereiro dc 2020, do .Sr.
Miciisirt) dc H.si;tdo da Saúde,
CLAU.SIJI.A TKR CKIR.\-DO PREÇO

3.1 O valor do prc, ente Termo dc Contrato c dc R$ 11.550,00(onze mil quinhento.s e cinqüenta
fcais)

i estão incluídas Iodas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
inclusive tributos c/ou imposto.s, encargos soeiai.s. traballiista.s.
previdcnciários. li cais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros

.^.2 No valor acini

execução

coiural uul,

riecc.s.síini)s ao curr

irimcttlü integrai do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUi iRTA-DA D0TAÇ.40 ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

OraSo

3

FUNDO MUNICIPAL 06 SAUDc D= NOVA VIÇOSA

Secr^aría

301

Secretaria Muniacal de Saúde

Unidedo
Alívtdade
Efemetiio

30101
2.174

Fundo Munidoal ds SaJdo
6ESTAO DOS DEMAIS RECURSOS DA SAÚDE

44.90.; 2.CO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonle

02

REC.IMP. E TRANSF.IMP. - Saúde 15'/.
Transferência de Recursos do SUS

1 14

4.1 A.S despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações

orçamentárias;

CLÁUSULA QUI STA - D.AS CO.NDÍÇÔES DE PAGA.MENTO E REA.IUSTE
5.1 O prazo paru agamento e demais condições a e!c referentes c o reajuste do valor contratual
c.slãci e.stabelecidas no Projeto Básico, anexo a este contrato.
CLAUSÜI.A SEX EA - DA
6 1 Não liavcrã cxi

GARANTIA DE EXECUÇÃO

icncia dc garantia dc execução para a prcsciUc contratação.

CLÁUSULA SETIMA -DA

Av. Oceânica, n

íi
-y-

ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
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l.l Ait condições il entrega c rcccbimciilo do objeto são aijucLoi prcvist.is ii<* PctvH' I i.isii

.iiicxo

II cslc anUralo.

Cl AÍ'.SUf,AOIT K> A - DA FISCAUZAÇAí)

S. I O .icuni)niitl)ui leiiUi e a fuicali/açâo piua o fiel cmnprimcnto c cxcciicàn dc>lt'('«iniMl". scrãt»
fbiins pela scn'i(]>ra Icsxica de Oliveira. Clcslora dos Contratos Administrativos ito l'i»tici

hxccunvA>, ctiníiir ne Vorlmia ti" (i0.íf?OP Intíido. u ".|iietn cabcni (i rcsp<»iii»íib»liriatlc ilc ra/ei
tiiiiipl !i 1 iiíoio.saiii
os pra/os. oomliçócs c disposições deste Contraio,
coR«>. toiniinu ar iis
ainondaiUv conips lemos ijiialqnoc eieiitiialiilndc que gere a nccc.«idade de medidas de ordem legal
eoii iMlinuiiMiiitiv

2. A Sccietaiu! \ uiúciiul
deste eonlriiio Sn

do Saúde dcsigmu.i para lUcidi^vio c acoinpanhanwnto da e.\ceuvâo

Camila Rios PlzattaToneto, diretora administrativa do Hospital Municipal de Nova

Vlçosa-BA, com ma'
Tícda do n"6139 « CPF
} bica rcserviida ,1 Seeictiitia Muiiicipiii

037,361.675-98.

de .Admini^qniçào. íi competência para rciolvcr ludoi. e

quaisquer eascvs sihgiilarcs. duvido.su.s ou omissos deste contraio, nus norina.s e cm tudo nais que dc
qualquer ibtma .s« lelaeionar dirctii uu iiidifciamcnlc com o tornceímcnlo dos produtos objeto do
contraio, respeitai 0 o eoniraditõrio c a ampla dclc.sa.
4. \ .Wiaç.to ;

1 biscalizaçàü em nada restringe ;t responsabilidade linioi ç integrai do

CONTRATADO

u> que se lefei e a prestação dc .scrviço.s-, à execução do Contrato c as implicações

pròxima.s ou rcim tos perante o CONTRATANTE cAiu terceiros, do mesmo modo que a ocoirèiici.»
de evçntu.ni.s irre auLiridadcs

na execução do contrato não implica cm co-responsabilidade do

COMRATANTt
5. 0 CONTRAI\D0 deve permitir e oferecer condições
CONTRATANTi: fotitecendo-llic intbrmaçõcs, propiciando

porá a mais completa fiscalização do

o acesso às documcnUiçòe.s pcnincmc.s

c. atendendo as ot>scr\^-õcs c exigcncia.s tiprcsemadas
CI.Ál'SCLA NONA - DIREITOS F. OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTR.ATANTF^.
9.1 - DA COM Ra i ada:
9.1.1 A CONTR;. I .A19.A

deverá íbmecer o objeto de acordo a necc-S-sidadc da CO.MR.AT.\NrE.

9.1.2 A CONTR A TADA

será lega! c llnanceiramcnte responsável por todas as ubrigaçòes e

CTrmpnTnrssos co|ri'traídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como. pelos encargo.s
trahalliistas, prev denciários, fiscais, securitários, comerciais c outros fms. a eies não se vinculando
a C0NTR.AT.AN1'£ a qualquer título, nem mesmo ao de .solidariedade;
9.1.3 A CONTF

AT/\DA assume iiitciru re.sponsabilidadc pelos dano.s uu prcjttizos causados à

CONTRAT.ANT

ou a terceiros, decorrentes de dolo uu culpa, neglisència. itnperieia «u

imprudência, na execução do objeto dc.ste Contraio, direiamcme. por seus preposio.s dou
empregados, não excluindo ou redu/indo cssa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento

feito pela CONT t.AT.ANTC üu por seu» prcposlos:
9.1

4 A CONTR.tTAD.\ assumirá a responsabilidade tola! pela execução do contrato.

Av. Occjnia
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H£Vl.

\^ÇOSA
1.1.5 A CONTRAT

,DA obriga-se a manter estoques suficientes para nteniícr as necessidades dc

alwsletimciUi) ct»nU»

.) no Projétil Básico, que é parle intcurame deste Conlrato.

ciircitus da admini-Stração, cm cti-so dc rescisão administraiiva prevista no

9.1.6 Reconhecer o

Arligo 77 da Ixi S.6 .6/93;
1.1.7 A COTsTRAT \DA

deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições

de habilúaçào c qua ificação exigidas na licitação, conforme previsto no an. 55. inciso

XII da I.ci

n" 8,(166/13.

iccretaria Municipal de Saíidc de Nova Viço.sa os cvcntnai.s casos Ibriuiios e dc

').1.8 Ciinniniciir à

Ibrça maior, dcniri,

do pray.o de 2 (dois) dias úteis apó.s a verificação do íaio e apre-senlar o.s

dociimentoK para a respectiva

aprovação, cm até 5 (cinco) dia-S consecutivos, a partir da data dc .sua

ocoirência. sob pcii .1 dc não serem considerados;
1.1.9 A CONTRA' ADA

é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

.suprcs,sòes quo .sc

Izcrcm necessários, ale o limite dc 50% (cinqiienta por cento) do valor inicial

anializado do cont

ato. nos tcnno.s do artigo 4", I. da Lei n, 13.979/2020,

9.1.10 Fornecer o

.bjctú contratado dentro dos prazos estabelecidos no Projeto Básico.

9.2-T)ACONTRlATANTE:

9.2.1 - Pagar con^rme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeira-s decorrentes do
presente Contialol na intcgralidadc dos .seus tcrmo.s;
9.2.2 — Os fomxinienlos scrãn aeompiinbados c fi.scalizados pelo Secretário ordenador das

despesas, segundo as unidades solicitanlcs. ou outro servidor designado para .sub.stitul-Io. que

anotará em regiktro próprio as ocoiTcncias relacionadas com o forneciniento dos produtos,
determinando o c ue for necessário a regularização das faltas ou deleites observados.
9,2.3 • Poderá a

llscalização ordenar a suspensão total 011 parcial dos serviços, caso não .sejam

de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras
.sanções que po.ss un se aplicar a CÜNTR.AT.ADAatendidas, dentn

CL.ÁUSULA Dl XIM A - DA VINCULAÇÁO.

{) presemc Tem 10 de Contrato enconlra-sc vinculado ao Processo Administrativo n". 817/2020 c
.SCU.S anc.vus.

Cl./\l'SUI.A D feCl.MA
Os casos omis >os

«.siabelecidas n

PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

serão decididos pela CONTR.AT/\NTH. segundo as disposições comidas

Lei n. I3,979.'2020. na Lei n" 8,666. de 1993, e demais norma.s rederais dc

licitaçõc-s e cont ratos administrativos e. subsidiariamentc, segundo as disposições comida.s na Lei n"
8,078. dc 1990 Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos

Av. Oceàni a.n"2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa -Estado da Bahia - CEP; 459204ID0- Tel,"(73)3208-1124
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CLÁLSUi.A [>ÉC VIA SKGUNDA - DA PUBLICAÇÃO.
A CÜNTRATANTI

providenciará a publicação deste Contrato, seguindo os tcmio.s do Jj2" do art.

4" da l.ci l-cdcnil n". 13979.'2()20,

CLÁUSlilADÉC MA TEkCEIiiA - FORO

F eleito o Foro da Loiriarca dc Nova Viçosa para dirtmii os litígios que decorrerem da Mcaição
deste Termo dc Contrato qiio não possam ser compostos pela conciliação, conlbrine ait. .âS. §2 da
Lei n" S,666/93.

; vali< adc do pactuado, o prescnle Termo de Contrato foi lavrado cm 03 (trc.s) vias dc
igual teor. que. de]ioi.s de lido c achado eni ordem, vai assinado j^elos contractue.s e por (i2(diia.s)

Faia fliincza c vali
lestcrauiihiis.

Nova Viçosa, 23 d í .liiiiho de 2020.

rerc

MatincI .\íêqias Fontes da Silva
SECRETARIA MUNÍCIPAL DE SaÚDE/FMS

c/IJaí^Mí' â'4'U
D & W COMERCIO ^■AIlEJISTA DF. ARTIGOS ESPORTIVOS F.IRF.LJ
Adríclii Cilcne Bastos Santos

Testcniunlias:

l)

2)

rk

{iKllA ki

GPFri"

f)^5

( )/: v-d

mí'--
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Diário Dílcial do

Terça-feira

Nova Viçosa

MUNICÍPIO

EXTUATif) DO

CONIKATO

N" 3135/2(120

23 de Junho de 2020

5-Ano -N°3540

REFERENTE

AO

PROCESSO

ADMINISTRATIVO N" 817/ 2O20 E \ INCDl.ADO A DISPENSA DE I.ICTTACÃO

N" 13y/2()Í(l
CONTRA EANTE: O iMUNICII'10 DE NOVA \'IÇOSA. Eslado da Bahia, pessoa jurídica dc

iliicilo púljilico Inlonio, com sede na Av. Oceânica. 2994, Bairro Ahiolhos. Nova Viçosa. Baliin.
CEP 45.9.!0-000. inscrito no CNPJ sob o ii" 13,761,531/0001-49, ncslc ato representada pelo
Prefeito Municipal o Sr, Manoel Costa Almeida, brasileiro, CPF n" 050,967,745-20, RO
()l,624.96i)-79, residente a Rua São Benedito n" 255, Centro, Posto da Mata distrito de Nova

Viçosa- BA, COM COPARTICIPAÇÀO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA
VIÇOSA - FMS. inscrito no CNPJ sob o n": 11,756,421/0001-63, com sede na Rua Marechal

Castelo Branco. 1000, B, Castelo, distrito de Posto da Mata- Nova Viçosa-Bahia, , neste ato
representado por seu gestor o Sr MANOEL MRCTAS FONTES DA SILVA, brasileiro, casado, residente à
Rua Frane sco 1 Icnriiiuc, n". 15, Nova Coréia, Caravelas. BA. CEP; 45.900-000, inscrito no CPF sob o n°,
594.99,3.7(5-87.

EMPRESA

CONTRATADA: D &

W

COMÉRCIO VARE.MSTA

DE

ARTIGOS

ESPORÉ VOS EIREIJ, inscrita no CNPJ dc n"3:, 756,901/01)01-02. c inscrita na JUCHB cm
12.02.201 9

sob NIRE 29,600.361.025, com sede na y\vcnida César Borges, I4B. Andar 1, Centro,

Terra Nf va

- Bahia, CE1';44.270-000 rcprescnuitia pela Sra, Adriclli Cilcnc Bastos Santos,

solteira, empresaria, portadora do CPF 088.309,195-00 c RG 16.371,664-19 SSP/BA,
e domiciliada na Rua vivcnda do.s P.íssaros, 34, Tanque Coronel, CIA 11, Simfies

brasileira
residente

Filho/BA CEP 43.700-00.

Contratação de empresa para aquisição dc trinta (30) Tcnnòmciros tiigitais de Testa com

OB.IEK

Infravern lelho,
assistênc

para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde oriunda do.s serviços de

a à saiide dos nossos muníeipcs viiieiilndos a Atenção Primária e a Media e Alta

Complex idade no enfrcntamcnto ao combate a Pandcniia do Covid-19 c ainda cm decorrência da
neccssid; dc
Sccretari t

dc controle aplicação da Normas dc Biosscgiirança para atender as demandas da

Municipal dc Saiide

Amdamv ntacão Lcual: Lei Federal n". 13.979/2020.
DOTAC \0 ORÇAMENTARIA:
SECRE ARlA MUNICIPAL DE SAÚDE:
Poder

2

Executivo

Orcào

3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VIÇOSA

30)

Secretaria .Mtniieina) dc Saildc
Fundo Municipal dc Safulc
GESTÃO DOS DEMAIS RECURSOS DA SAÚDE
Ediiipninenlo e Mnleritil Permanente

.Seerelar

a

Unidade

30101

Atividai c

2.174

Elcinenl0

4490,52.00

Fonte

02

SüVide 15%

14

Transferência dc Recursos do FNS

)0 COS FR-ATO: Com valor global de RS 11.550.00 (onze mil quinhentos e cinqüenta

reais) I
V IGÊNCIA DO CONTRATO: 23/06/2020 A 23/09/2020

iMANOlèl- COSTA ALMEIDA - Prcfcilo Miinicipiil

MANC^EL MECIA.S FONTES DO.S SANTOS-SccreCirin Municipal dcSmidc
Endereço: Av. Oecêrks,2994,-Abrolhos 1 Nova Viçosa-BA, 45920-000
Fone: 73J208-1124 E-mail: gablnetedopretelta@novavico5a.ba.gov.br- CNPJ n» CNPJ; 13.761.5Jl/0001-49
Pi|ina 4 d« 4
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Do: Gabinete do Prefeito.
Para; Setor Conlübil.

Autorizo a contabilidade do município a Empenhar o Contrato n° 3135/2020, referente ao
Processo Administrativo n° 817/2020 e a Dispensa de Licitação 139/2020, com objeto
contratação de empresa para aquisição de trinta (30) Termômetros digitais de Testa com
Infravermelho, |k ra atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde oriunda dos serviços de

assistência à saúde dos nossos munícipes vinculados a Atenção Primária e a Média e Alta
Comple.Nidade n I ciifrentamento ao combate a Pandcmia do Covid-19 e ainda cm decorrência da
necessidade de

onti-ole aplicação da Normas de Biossegurança para atender as demandas da

Secretaria Munic

pai de Saúde, llrmado entre a Empresa D & w COMÉRCIO VAREJISTA DE

ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ de n''32. 756.901/0001-02, e

inscrita na JUlCEB em 12.02.2019 sob NIRE 29.600.361.025, com sede na Avenida

César Borgei, 14B, Andar 1, Centro, Terra Nova - Bahia, CEP:44.270-000

representada I pela Sra. Adrielli Cilene Bastos Santos, brasileira, solteira,

empresaria, portadora do CPF 088.309.195-00 e RG 16.371.664-19 SSP/BA,
residente e domiciliada na Rua vivenda dos Pássaros, 34, Tanque Coronel, CIA II,
Simões

Filhe

/BA, CEP 43.700-00,

COOPARTIC IPAÇÂO

o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA com

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com valor global de

RS 11.550,00 ;onze mil e quinhentos c cinqüenta reais).

Nova Viçosa, 23 de junlio de 2020

MANOEL MEKIAS FOTES DA SILVA
GESTOR DO FUNDW MUNICPAL DE SAÚDE

Av. Oceânica, r ° 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP; 45920-000- Teí.; (73) 3208-1124
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AUTORIZAÇÃO DE l-ORNECIMENTO

Autorizamos

a Empresa D & w COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

EIRELI, ins :rita no CNPJ de n°32. 756.901/0001-02, e Inscrita na JUCEB em

12.02.2019 üob NIRE 29.600.361.025, com sede na Avenida César Borges, 14B,

Andar 1, Centro, Terra Nova - Bahia, CEP:44.270-000 representada pela Sra. Adrielli
Cilene

Bastos Santos, brasileira, solteira, empresaria, portadora

do CPF

088.309.195 00 e RG 16.371.664-19 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua vivenda

dos Pássarns, 34, Tanque Coronel, CIA II, Simões Filho/BA, CEP 43.700-00, a
fomeccr cio liialcrial contratado através do Contrato n° 3135/2020. referente ao i'rocessa

Administrativo n° 817/2020 e a Dispensa de Licitação 139/2020, com objeto contratação
de empresa pbra aquisição de trinta (30) Termômetros digitais de Testa com Infravermelho, para
atender as den

andas da Secretaria Municipal cie Saúde oriunda dos serviços de assistência à saúde

dos nossos ir imícipes

vinculados a Atenção Primária e a Média e Alta Comple.\iciade no

enfreiitamento ao combate a Paniiemia do Covid-19 c ainda em decorrência da necessidade de

controle aplicarão da Normas de Blosscgurança para atender as demandas cia Secretaria Municipal
de Saúde.no ví lor total de RS 11.550,00(onze mil quinhentos e cinqüenta reais).

MANOEL MEClXS FOTES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE

Av. Oceânica, n° 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado cia Bahia - CEP:45920-000- Tel.:(73)3208-1124

