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Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: PROCESSO ADMINISTRATIVO
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OFICIO GERAD/SESAU N®. 100/2021
DE 02 DE AGOSTO DE 2021

Assunto: PROCESSO DISPENSA

Senhor Prefeito,

Solicitamos de Vossa Excelência, autorização para abertura de processo para contratação por dispensa
de licitação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva em equipamento de RaioX, maroa CDK, modelo DIAFIX SOOmA AF, série 04912, numero de tombamento FMS 011698.
JUSTIFICATIVA

A presente solicitação tem por finalidade a CONTRATAÇAO de empresa especializada na prestação de
serviços de Manutenção de Equipamento de Raio-x, uma vez que os exames radiográficos são
ferramentas de extrema importância para a realização de um diagnóstico preciso e rápido de diversos
tipos de enfermidades, pois efetuam a leitura exata dos órgãos internos e da estrutura óssea. Esse tipo
de equipamento é vital para ambientes hospitalares, e, neste sentido, tal manutenção se configura como
um serviço de alta relevância, indispensável para a completa assistência e manutenção da vida dos
pacientes atendidos na Unidade de Pronto Atendimento.

>

Valor global: R$ 5.800.00 (cinoo mil e oitocentos reais)

>

Vigência: 90(noventa) dias.

>

Tipo de contratação: Dispensa de licitação

Aten

i.

Luiz \]Qj6n]^ereira Barbosa
Gerente AqM - GERAD
Mal.: 6309

AUTORIZO

Lenílson
Secretário

Ribeiro

ipa! de Saúde
Alberto Pereira Castro

limo. Senhor,
Alberto Pereira Castro

M.D. Prefeito Municipal
NESTA

Praça dos 3 Poderes Lessa Ribeiro. Dias d'Ávila - BA, CEP.42850-000 Te): 3648-3510
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAS D'ÁVILA
R CLODOALDO CAMPOS,S/N - LESSA RIBEIRO
Cias d-Avila • BA

Solicitação / Reserva de Dotação
AGOSTO/2021

C.N.P.J.: 12.284.122/0001-36

Tipo: Demais Processos
^

Situação: Aprovada

±

SOLICITANTE

4

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAÜ

SDN": 251 /2021

t^esponsável: LENILSON BATISTA RIBEIRO

Data: 02/08/2021

Cadastrado por: Etevaldo Lima de Deus

Reservado: 5.800,00

A|irovado por; Diana Costa Carvalho

Processo:

Ped. Compra: Não

Reg. de Preço: Não

p CLASSIFICAÇÃO
Órgão:
Únid. Orçamentária;

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAüi
0902 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza de Despesa:
SubElemento:
Fonte:

4^'
m- \

0009 SAÚDE DE TODOS NÓS

2040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA/SAMU
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Centro Custo:

itlA

I

10 Saúde

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Base Legai:

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva em equipamento de Raio-X, marca CDK, modelo DIAFIX 500mA AF.
série 04912, numero de tombamento FMS 011698.

Just ficatíva: A presente solicitação tem por finalidade a CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção de
Equipamento de Raio-x, uma vez que os exames radiográficos são ferramentas de extrema importância para a realização de um diagnóstico preciso e
rápicjo de diversos tipos de enfermidades, pois efetuam a leitura exata dos órgãos internos e da estrutura óssea. Esse tipo de equipamento é vital para
jambientes hospitalares, e, neste sentido, tal manutenção se configura como um serviço de alta relevância, indispensável para a completa assistência e
manutenção da vida dos pacientes atendidos na Unidade de Pronto Atendimento.
«rrJ.TTr.«:Tr:r-"
I Produto/SeTviço

—

—

—
U nd.

10073 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIIVA EQUIPAMENTOS DO RAIO X.

SV

Qtd.

Estimado

1,00

Total

5.800,00

5.800,00

Valor Reservado;

5.800,00

I larca CDK, Modelo DIAFIX SOOmA AF, série: 04912, que atende as necessidades da Unidade Pronto Atendimento - URA.

PARECER

Reserva orçamentária para atender a despesa de manutenção corretiva em equipamento por um período de três
/fTIGoôS.

LENILSON BlÂTfSrAF
'A RIBEIRO
SECRETÁRICXDE
IDE MaL23033

:^a despesa fói devidamente reservada
S(llicitada:

02/08/2021

Autorizo a solicitação da despesa

Aprovada

03/08/2021

, /alho
.1',

Coordenadora de Planejamento
PrefâíurafMcipãldeDíasifÀvIa
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.23045
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TERMÒDÉ lüEFERÊNGlA
1. OBJETO

1.1 Contratação via dispensa de licitação de empresa especializada ern'~'S€fvíços de
manutenção corretiva em equipamento de Raio-X, marca CDK, modelo DIAFIX 500mA AF,
série 04912, numero de tombamento FÍWS 011698.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A presente solicitação tem por finalidade a CONTRATAÇÃO de empresa especializada na
prestação de serviços de Manutenção de Equipamento de Raio-x, uma vez que os exames
radiográficos são ferramentas de extrema importância para a realização de um diagnóstico
preciso e rápido de diversos tipos de enfermidades, pois efetuam a leitura exata dos órgãos
internos e da estrutura óssea. Esse tipo de equipamento é vital para ambientes hospitalares, e,
neste sentido, tal manutenção se configura como um serviço de alta relevância, indispensável
para a completa assistência e manutenção da vida dos pacientes atendidos na Unidade de
Pronto Atendimento.

3. DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
3.1 O prazo será de 02 (dois) dias corridos, contado do recebimento da Nota de
Empenho/Ordem de Serviço.
4. VIGÊNCIA

4.1 O prazo de vigência deste contrato é de 03 (três) meses, contados a partir da data de
assinatura.

5- QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS

N.
ORD.

ESPECIFICAÇÃO

UNID. QTDE

VALOR
UNIT.

VALOR

5.800,00

5.800,00

TOTAL

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

COM SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE
ALIMENTAÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO E
1

BOTÃO

LIGA/DESLIGA;

MANUTENÇÃO

PREVENTIVA
COM
VERIFICAÇÃO:
MECÂNICA, ELÉTRICO, ELETRÔNICO E
TESTES DE FUNCIONAMENTO, MARCA CDK,
MODELO DIAFIX SOOmA AF. SÉRIE 04912

sv

1

Deus
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6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ITEM

SECRETARIAS

ORGÃO

ATIVIDADE

ELEMENTO DA
DESPESA

FONTE DE
RECURSO

V. TOTAL

SUB
ELEMENT.

3.3.90.39.00

14

5.800,00

99

Fundo Municipal de
1

09/902

10.302.009- 2.040

Saúde

7- DO LOCAL DO SERVIÇO
7.1 Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATANTE
8 - O GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DESTE CONTRATO SERÃO FEITO NA
SEGUINTE FORMA:

DA FISCALIZAÇÃO: Será responsável pela fiscalização do Contrato o servidor Antonio Jorge
de Souza da Silva , Oficial de Obras e Serviços
DO GERENCIAMENTO: Será responsável pelo gerenciamento do Contrato a servidora
DANIELLA ALBINO DA SILVA - CORDENADORA - MAT: 23222

9 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.1 O critério de julgamento será por Lote Único.
10 - DA ENTREGA DOS SERVIÇOS
10.1 Os serviços serão entregues na forma INTEGRAL

11. DAS OBRIGAÇÕES
11.1 Caberá ao Contratante:

I) Cumprir os prazos de pagamento estipulados neste instrumento;
II) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato;

C:
III) Colocar a disposição da contratada, em tempo hábil o seu equipamento a ser assistido,
permitindo o livre acesso dos técnicos desta ao local onde o mesmo se ache instalado;
IV) Cumprir rigorosamente a orientação técnica da Contratada;
11.2 Caberá à Contratada:

I) Efetuar os serviços de manutenção corretiva, fornecer e substituir as peças necessárias para
o pleno funcionamento Raio-X, marca CDK, modelo DIAFIX õOOmA AF, série 04912.

II) Propiciar ao CONTRATANTE todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização do
serviço;

III) Ressarcir o Município ou terceiros por eventuais danos ou prejuízos causados inclusive por'
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços;
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IV) Assumir inteira responsabilidade pela substituição de peças que efetuar, de acordo com o
especificado em sua proposta;

V) Executar o contrato dentro do meihor padrão de qualidade, confiabilidade e em estreita
conformidade com às especificações deste termo;
12-DA GARANTIA

12.1. Oferecer prazo mínimo de garantia do serviço e das peças por 03(três) meses, contados
após a efetiva reposição das peças;
13 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

13.1. O pagamento a contratada será efetuado pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias, após a
emissão da nota fiscal, e atesto por servidor responsável;

13.2. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências
necessárias á sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de
reapresentação da fatura, devidamente corrigida;

14. RECURSO ORÇAMENTÁRIO
14.1. O processo Administrativo terá despesa que irá utilizar o recurso vinculado/SUS
15 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1. A CONTRATADA não poderá transferir o fornecimento do objeto acima descrito, nem
tampouco, transferir ou caucionar os direitos ou garantias deste contrato, no todo ou em parte,

salvo com consentimento por escrito do Município, através de Servidor com autoridade para tal;
15.2. Esta Contratação é regida pela Lei Federal 8.666/93 e sua alterações, a qual as partes se
sujeitam para resolução dos casos omissos e de qualquer divergência ocorrida na execução do
mesmo.

Dias d'Ávila, 02 de Agosto de 2021

Lenilson Batièta Ribeiro

Secretário Municipal de Saúde

Mat:1098
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JUSTIFICATIVA DA DISPENSA PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO

DE RAIO-X MARCA CDK, MODELO DlAFiX 50Ma AF,SÉRIE 04912: J

Em razão do montante do serviço de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais)
abaixo de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), limite estabelecido
no Art. 24, Inc. li, da Lei Federal 8.666/93, justifica-se a contratação direta
através de dispensa de licitação, uma vez que não há obrigatoriedade de
realização de certame licitatório.
DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DA JUSTIFICATIVA DOS

PREÇOS:

Foram realizadas pesquisas de preço junto ao mercado, tendo sido
apresentado 03 (três) cotações, referente às empresas: TEC LiNE

TREINAMENTOS INSTALAÇÃO E MAN. DE EQUIP. ELETROMEDICOS E
IND. EIRELLI, ODTECH SALVADOR MANUTENÇÃO HOSPITALAR E MXTEC SERVIÇOS & REPRESENTAÇÕES-ME, com o item equipamento
devidamente especificados, atendendo ao preceito da ampla pesquisa de
mercado definida em Lei.

A empresa TEC LINE TREINAMENTOS INSTALAÇÃO E MAN. DE EQUIP.
ELETROMEDICOS E IND. EIRELLI é pertencente ao ramo de atividade
pretendida, apresentou o menor preço atendendo ao principio da
economicidade.

Dias d'Ávila, 02 de agosto de 2021

Atenciosamente,

a de Deus

f

Tec Line
•SERVICE

Salvador, 24 de julho de 2021

A/C:PREFEITURA DE DIASD'ÁVILA -UNIDADEDEPRONTO A TENDIMENTO(UPA)
Contato: DIR.SHEILA CRUZ

Ref.: Cotação de serviço da empresa TEC LINE SERVICE:
ITEM

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM
SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO GERAL
DO EQUIPAMENTO E BOTÃO LIGA/DESLIGA;
MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM
VERIFICAÇÃO:MECÂNICA, ELÉTRICO, ELETRÔNICO

VALOR UNITÁRIO

^

5.800,00 sy

[ véro

E TESTE DE FUNC!ONAMENTO.MARCA:CDK>y

MODELO:DIAFIX 500mA AF.SÉRIE :04912-^
VALOR TOTAL(R$)

5.800,00

1. CONDIÇÕES COMERCIAIS:
Valor do Serviço:

RS 5.800,00(Cinco mil e oitocentos reais);

Validade da proposta:

40 dias;

2. DADOS BANCÁRIOS:
Banco:

INTER

Banco:

077

Agencia:

0001

Conta corrente:

6481994-9

Nome:

TEC LINE TREINAMENTOS INSTALAÇAO E MANUTENÇÃO DE

CNPJ:

EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS E INDUSTRIAIS EIRELI
37.376.524/0001-91

PIX:

37376524000191

Prefeitura
AUTE

Deus

AV. LUIS VIANA FILHO, N'7532; HEL80^

COSMÔPOllTAN HOME STAY £ OFFléÉSiSt-Sp:^
ALPHAVILIE 1-41.701-005 ' ?'

U SALVADOR - BA -j

õmoras

Atenciosamente,

Fábio Leite
Consultor técnico

Cel.:(71)98804-4584
fabiotecIíneservice@gmai1.rnm

íCfom

HelboivCosmopolitòn"

^

SÃ- BA/éEBÍ1;7Q1í0fe'lr

0^
f

Gmail

GERAD SESAU <gerad.]ícitacao@gmail.com>

COTAÇÃO MANUTENÇÃO RAIO-X - UPA
Fábio Alex Machado Leite <fabioteclineservice@gmaii.com>

28 de julho de 2021 08:19

Para: GERAD SESAU <gerad.licitacac@gmaíl.com>

Bom dia, Sra. DIR.SHEILA CRUZ

segue em anexo,cotação para manutenção corretiva e preventiva de equipamento de Raio-X conforme solicitação.
Agradeço a atenção,
Aguardo retorno,
Fábio Leite

Consultor Técnico

(71)98804-4584

y ^ fabioieitetec@gmaii.com

5£rty;cí

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COTAÇÃO SERV MANUTENÇÃO RX - UPA 24.07.2021.pdf
234K

Prefeitura Munipi
AUTENX

Ete

Setor/Te
Matr.:

/

1

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES
Salvador, 27 de Julho de 2021

PROSPOSTA COMERCIAL

A/C: Prefeitura Dias D^ÁVILA • Unidade De Pronto Atendimento(UPA)
Contato: DIR.SHEILA CRUZ

Ref.: COTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EQUIPAMENTOS:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ITEM

■

1

Valor Unitário

6.850,007 ^
/

Serviço de Manutenção Corretiva com

^

Substituição do Cabo de Alimentação Gera!
do Equipamento e Botão Liga/Desliga:
Manutenção Preventiva com Verificação:

f VIS

Mecânica, Elétrico, Eletrônico e Testes de

Funcionamento^
Marca: CDK, Mbdelo: DIAFIX 500Ma AF,

/VÇg

Sérle:04912y
VALOR TOTAL(R$)

6.850,00 y

1» CONDIÇÕES COMERCIAIS:
Valor do Serviço: R$ 6.850,00 (Seis mil, Oitocentos e cinqüenta reais)
Validade da proposta:

40 dias

Prefeitura Mur^
AutENTIg

Setoi^,(^rnpras
Matr./

[33.483.627/0001-08]
MÀRCUS ViNIClUS SILVA DO?SANTOS

MX-TÈC SEIíVIÇOS & RÉPRÊSBÍTAÇÔES.MS
*

Rua-Lèste 4, N'8

I São Cristóvão, CEP::41.500-710 i

I

.

Salvador-Ba

• [

afcus Vinícius
Consultor Técnico
(71)99113-6336
mxtec@vahGo.com

Rua Leste 04, N 08 - São Cristóvão, Salvador -Ba CEP: 41.500-710

CNPJ: 33.483.627/0001-08

i

GERAD SESAU <gerad.licitacao@gmail.com>

proposta mxtec DIAS D AVILA.pdf
Vinícius <mxtec@yahoo.com>
Para: gerad.licitacao@gmail.com

27 de julho de 2021 15:07

Boa tarde prezado!
Segue em anexo proposta Comercial.

Sem mais,

Vinicius Silva

proposta mxtec DIAS D AVILA.pdf
177K

Prefeitura Munici

d'Miia

AUTENT

Deus
moras

Matr.i

õ

ODTECH SALVADOR MANUTENÇAO HOSPITALAR LIDA
AV: Estados Unidos,comércio - salvador - BA, ED.Joaquim Barreto -saia 1213, cep: 40.010-020
(71)9 9269-6741
ODTHCHSALVADOR@HOTMAIL,CQM

COTAÇÃO DE PREÇO

vJv.> -ÍpSPÉeiFic^Ãó-'-^

UNID.

SERVIÇO DE manutenção CORRETIVA COM SUBStiTUIÇÃÒ DO CABO
1

DE AUMENTAÇÂÓ/GERAL DO EQÜIPAMENTO E BOTÃO LIGA/D^UGA;
MANUTENÇÃO PREVENTIVA CG^ VERIFICAÇÃO: MECÂNICA. ELÉTRICO,

sv

VALORTOTAll

orbE VALOR UNIT.

,7

/

R$:7.250,OÒ

7

R$:7.250,00

ELETRÔNICO E fESTES DE FUNCIONAMENTO, MARCA CDK/ MODELO
DIAFIX SOOmA AF,SÉRÍE 04912 ^
TOTAL(R$)

7.250,00

VAUC40D1AS

ASSINATURA E CARIMBO:
PRAZ 05 DIAS
Data:20/07/2021

GO

fÍ4962717A3001-82i
ODTECH SALVADOR MANUTENÇÃO
HOSPITALAR LTDÁ.-ME
AV. ESTADOS UNIDOS. N.' 528

ED. JOAQUIM BARRETO - SALA 1213
1213

Prefeitura Municí
AUTEN

Ete.
Mate/

D

COMÉRCIO - CEP: 401010-020

RMADA

Deus

SALVADOR - BA

'J

M Gmail

GERAD SESAU <gerad.licltacao@gmall.com>

Boa noite. Segue proposta.
21 de julho de 2021 19:55

DMIR AQUINO AQUINO <odmíraquino@hotmaíl.com>

Para: GERAD SESAU <gerad.licitacao@gmaiI.com>

^ orçamento dias D,vilas 21-Jul-2021 19-48-27.pdf
^ 321K

Prefeitura Municipal de D)é
AUTENTICi

Etí

\2
M Gmail

GERAD SESAU <gerad.iicitacao@gmail.com>

COTAÇÃO MANUTENÇÃO RAIO-X - UPA
GERAD SESAU <gerad.licitacao@gmail.com>

13 de julho de 2021 09:57

F^ara: mxtec@yahoo.com
Gco:fabioteclineservice@gmail.com, dcaxmedical@gmail.com, ODMIR AQUINO AQUINO <odmiraquino@hotmail.com>,

c)dtechsalvador@hotmail.com
Prezado, bom dia!

Solicitamos desta empresa, enviar cotação para manutenção corretiva e preventiva de equipamento
de Raio-X, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme planilha em anexo.
Ressaltamos que a referida planilha deverá servir de base para realização do orçamento, acrescentando os
dados da empresas como a razão Social, endereço, logomarca, carimbo contendo o CNPJ, assinatura do
responsável e validade da proposta.

Aguardamos retorno com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

Etevaldo Lima

Prefeitura Municipal de Dias D*Ávila-Ba
GERAD/ Secretaria de Saúde
Rua Deputado Clodoaldo Campos,S/N.°, Lessa Ribeiro
Dias D'Ávila/ Bahia - CEP: 42.850-000
Teis:(71) 3648-3625/3628/3602
C.N.P.J. N.® 13.394.044/0001-95
PS: Favor acusar o recebimento deste e-mail

jntcs de imprímir, pense cm seu compromisso com o meio ambiente,dcsburocratizaçâo c custos.

A Informação contida nesta mensagem de correio eletrônico e nos arquivos anexos é Intencional e dirigida tão somente ao(s)
destinatário(s) nomeado(s), por conter informação privilegiada e confidencial. Caso você não seja um destinatário, não copie,
não distribua e não divulgue. Caso tenha recebido este correio eletrônico acidentalmente, por favor, notifique o rpínetente
imediatamente

COTAÇÃO SERV MANUTENÇÃO RX-UPA.xIsx
16K
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SECRETARIA , ___ -,_

MUNICIPAL I SESAU
OE SAÚDE

MAPA COMPARATIVO

TEC UNE
1
TREINAMENTO INST/ E
Item

ESPECIFICAÇÃO

MANUTENÇÃO^

UNID. QTDE

MX-TEC SERVIÇOS -1

1

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE
ALIMENTAÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X E BOTÃO
LIGA/DESLIGA; MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM VERIFICAÇÃO: MECÂNICA,
ELÉTRICO, ELETRÔNICO E TESTES DE FUNCIONAMENTO, MARCA CDK,
MODELO DIAFIX SOOmA AF,SÉRIE 04912

/
sv.

1^

5.800,00

UNIT.

.^6.850.00^/

^5.800,00

/
R$ 5.800,00

VALOR TOTAL

TOTAL

6.850,00

LENIL:

y 7.250.0o/

H

UNIT.

TOTAL

/

^ 6.633,33

7.250,00

/

/
R$ 6.850,00 ^

R$ 7.250,00

EDEUS

RtBEIRO

ICIPAL DE SAÚDE

VALOR(R$)

TOTAL

UNIT.

,/

SECRETÁm

TOTAL ESTIMADO

VALOR(R$)

VALOR(R$)

TOTAL

J

MANUTENÇÃO /
HOSPITALAR^

MARCUS VINÍCIUS^

VALOR(R$)
UNIT.

ODTECH SALVADOR

R$ 6.633,33

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI
TEC LINE TREINAMENTOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
ELETROMÉDICOS E INDUSTRIAIS EIRELI

Bi

FÁBIO ALEX MACHADO LEITE nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
22/10/1977, SOLTEIRO, TÉCNICOS EM ELETRÔNICA, CPF n° 918.668.715-87,

CARTEIRA DE IDENTIDADE n® 575228636, órgão expedidor DEPARTAMENTO
NACIONAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CARLOS
BRANDAO DA SILVA, 168, COND RECANTO DO CAJUEIRO,BLOCO 20, APTO
104, MATA ESCURA,SALVADOR,BA,CEP 41219480, BRASIL.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI,
mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A empresa adotará o seguinte nome empresarial: TEC LINE

TREINAMENTOS INSTALAÇÃO

E

MANUTENÇÃO

DE EQUIPAMENTO

ELETROMÉDICOS E INDUSTRIAIS EIRELI.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA LUÍS
VIANA FILHO, 7532, HELBOR COSMOPOLITAN HOME STAY E OFFICES, SL
506, ALPHAVILLE I, SALVADOR,BA,CEP 41.701-005.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades

econômicas:
PROMOÇÃO
DE
VENDAS,
TREINAMENTO
EM
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, MANUTENÇÃO E

REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EPRODUTOS ELÉTRICO,INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS
ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE
IRRADIAÇÃO, INSTALAÇÃO
DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS,E TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.
Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(âo) exercida(s)

a(s) atividade(s) de PROMOÇÃO DE VENDAS, TREINAMENTO EM
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ELÉTRICO,INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS
ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE
IRRADIAÇÃO, INSTALAÇÃO
DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS,E TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.

DO INICIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO
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ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI

TEC LINE TREINAMENTOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
r^ic.

ELETROMÉDICOS E INDUSTRIAIS EIRELI

\Si

Cláusula Quarta — A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e
seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

Cláusula Quinta - O capital é de de R$ 104.500,00 (Cento e Quatro Mil e Quinhentos

Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: 104.500,00
(cento e quatro mil e quinhentos reais) em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO
Cláusula Sexta - A administração será exercida pelo titular, que representará legalmente
a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará
contas Justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os
lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR
Cláusula Oitava - 0(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei,
que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI
Cláusula Nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como
titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa
- MB, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não
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ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI
»

TEC LINE TREINAMENTOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
ELETROMÉDICOS E INDUSTRIAIS EIRELI

se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4® do art. 3® da
mencionada lei.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

SALVADOR, 14 de maio de 2020.

FÁBIO ALEX MACHADO LEITE
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TEC LINE TREINAMENTOS INSTALAÇAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROMÉDICOS E
INDUSTRIAIS EIRELl

Protocolo

204266700• 10/06/2020

iTO

091 - ATO CONSTITUTIVO

;
<

::VENTO

091 - ATO CONSTITUTIVO

MATRJZ

IRE 29600505337
NPJ 37.376.524/0001-91
ERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2020

ROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29600505337 DE 10/06/2020

/D6/2020

■•'--■•A
U/V/
Vi /\fy.
EVENTO

15 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQÜIVAMENTOr.9^71466

ES QUE-ASSINARAM-DIGITALMLNTi: i
K:pf: 91866871587 - FÁBIO ALEX MACHADOjLElT

Í5K AS

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretáría-Geral
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

if
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE inscrição

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO

37.376.524/0001-91

DATADE ABERTURA

10/06/2020

CADASTRAL

MATRIZ

/

NOME EMPRESARIAL

TEC UNE TREINAMENTOS INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROMEDICOS E INDUSTRIAIS EIRELI
/

TfTULO 00 estabelecimento(NOME DE FANTASl/^

PORTE

TEC LINE SERVICeV

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de Irradiação
33.19-8-00 • Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
33.21-0-00 • Instalação de máquinas e equipamentos Industriais
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas(Dispensada *)

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZA JURlOICA

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

NUMERO

AV LUÍS VIANA FILHO

7532

COMPLEMENTO

HELBOR COSMOPOLITAN HOME STAY E
OFFICES SL 506

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

41.701-005

ALPHAVILLEI

SALVADOR

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

FABIOLEITETEC(@GMAILCOM

(71)8804-4584

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SrrUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

10/06/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

ÍST©

SITUAÇAO ESPECIAL

DATADASITUAÇAO ESPECIAL

(•) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n"51. de 11 de junho
de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto
às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/07/2021 às 15:01:32(data e hora de Brasília).
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Emissão: 16/07/2021 23:16

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3,956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

/

Certidão N°: 20212877247

RA2A0 SOCIAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?
inscrição estadual

CNPJ

37.376.524/0001-91

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 16/07/202^1, conforme Portaria n® 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

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

Profôítura
r^ÜTEN

RMADA

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

t
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https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/certidao/cndconju.

V
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: TEC UNE TREINAMENTOS INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO

ELETROMEDICOS E/INDUSTRIAIS EIRELI n/

CNPJ:37.376.524/0001-917

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:48:44 do aia 30/07/2021 <hora e data de Brasiiia>.

Válida até 26/01/2022.^
Código de controle da certidão: 721E.66B7.A50F.9413
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

37.376.524/0001-91

Razão Social:

TEC ÜNE TRINAMENTOS INST E MANUT DE EQUIP ELET E INDUS

^

Endereço:

AV LUIS VIANA FILHO 7532 SALA 506 / ALPHAVILLE I / SALVADOR / BA / 41701-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/04/2021 a 23/08/2021>/
Certificação Número: 2021042602135755226430

9=>

Informação obtida em 26/05/2021 21:58:49

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

c/^ ãr

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 745.372/001-85

CNPJ:37.376.524/0001-91^

TEC LINE TREINAMENTOS INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
Contribuinte:

ELETROMEDICOS E INDUSTRIAIS EIRELI

Endereço:

Avenida Luís Viana Filho, N® 7532
HELBOR COSMOPOLITAN HOME STAY E OFFICES SL 506
ALPHAVILLEI
41.701-005

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277,§ 3°, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 22:02:37 horas do dia 26/05/2021.

Válida até dia 22/11/2021. ^

Código de controle da certidão:

5F5B.780B.A31F.12A3.8EEE.1F4B.59CA.969F

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

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEC LINE TREINAMENTO^ INSTALACAO E iXIANUTENCAG DE EQUIPAMENTP,
ELETROMEDICOS E INDUSTRIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS

CNPJ: 37.376.524/OOOl-9W
Certidão n°: 22096979/2,021

Expedição: 16/07/2021,/às 23:27:28
Validade: ll/01/2022\y 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que TEC LINE TREINAMENTOS INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTO ELETROMEDICOS E INDUSTRIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.376.524/0001-91, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Prefeitura Wl
wjtent;
Etev.

WÃDA
Deus

Set
Mat

Dúvidas e sijijestões: cndt0tst.ius.br

^4

7

12/08/2021

005074853

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

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

CERTIDÃO N":005074853
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada
(http;//esaj.tJba.Jus.br/sco/abrlrConferencla.do).

FOLHA: 1/1
pela Internet no site do Tribunal de Justiça

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 12/08/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
TEC UNE TREINAMENTOS INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROMEDICOS E

INDUSTRIAIS EIRELI, portador do CNPJ: 37.376.524/0001-91, esUbelecída na AV LUÍS VIANA FILHO,
7532, HELBOR COSMOPOLITAN HOME STAY E OFFICES SL 506, ALPHAVILLE I, CEP: 41701-005,
Salvador ■ BA ************************************************************************************************************

Os dados informados são de responsabilidade do sollcitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, 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 internet 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.

Salvador, quinta-feira, 12 de agosto de 2021.
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CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO

DE DIAS

D'ÁVILA

E

A

EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

CONTRATO N" XX/2021

O MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - BAHIA, pessoa jurídica de direito publico interno, mscrito no
CNPJ n°. 13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J. C. Tabireza, n° 37- Centro, Dias d'Ávila, CEP
42.850-000, neste ato representado pelo Exeelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXXXXXXXXX,
maior, brasileiro, capaz, inscrito no CPF sob o n° XXXXXXXXXXX, residente nesta Cidade de Dias

d*ÁviIa - Bahia, com interveniência do Secretário Municipal de Saúde, Sr. XXXXXXXXXXXXX,

c

brasileiro, inscrito no C.P.R sob o n° XXXXXXXXXXXX de agora em diante denominado
CONTRATANTE e do outro lado empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com a
sede na Av. Luis Viana Filho n" 7532, Helbor cosmopolitan Home Stay e OfFicer SL 506, CEP: 41.701-005,
CEP: 41.500-710, Alphaville I , Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXXXXXXXXXXXX,
neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, portador da Cédula de Identidade
n° XXXXXXXXXXX, SSP/BA inscrito no CPF sob o n° XXXXXXXXXXXXXX, a seguir denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, autorizado pelo despacho constante no Processo
Administrativo n° XXXX/2021,Dispensa de Licitação n° XX/2021, com fundamento jurídico conforme o
disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, mediante condições e cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva em equipamento de Raio-X,
marca CDK, modelo DIAFIX 500mA AF, série 04912, numero de tombamento FMS 011698. conforme
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta apresentada pela CONTRATADA,

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
ITEM

rA
01

UNID

UND

Serviço de manutenção corretiva com
substituição do cabo de alimentação geral do
equipamento
e
botão
liga/desliga;
manutenção preventiva com verificação:
mecânica, elétrico, eletrônico e testes de
funcionamento. Marca CDK, Modelo:

SV

QUANT. VALOR UNIT.

1

R$XXXXX

VALOR
TOTAL

R$XXXXX

DIAFDC 500MAAF,SÉRIE 04912.
VALOR GLOBAL: R$ XXXXX(XXXXXXXXXXX),

2.2. O pagamento referente ao objeto deste contrato será efetuado pelo Município de Dias d'Ávila, após a
efetiva entrega do objeto, em até 30 (trintal dias após a apresentação da Nota fiscal, que deverá ser atestada
por funcionário responsável;
2.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal,
a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação
em vigor;
2.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias

à sua correção, passando a ser considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento
em questão, corrigido e atestado;
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2.5. A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos,
contribuições fiscais, para-físcais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre o

objeto do contrato, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela Autoridade Superior;
2.6. Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou
criado após a data da contratação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma
da Lei;

2.7. Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA por produtos/serviços adicionais
que não tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo;

2.8. O Município de Dias d'Ávila reserva-se ao direito de suspender o pagamento se a
prestação/fornecimento não estiver de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na
proposta;

2.9. Os impostos por ventura devidos pela CONTRATADA à Fazenda Municipal, em razão do
faturamento do objeto deste Contrato, deverão ser retidos na fonte pagadora na ocasião do pagamento
da Nota Fiscal/Fatura.

CLÁUSULA TERCEIRA-DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1. O Regime de execução deste contrato é o da empreitada INTEGRAL.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA

ISTO

4.1. O prazo de vigência será de XX(XXXXX)meses, contados a partir da data da assinatura do^
4.2. Poderá este contrato sofrer aditamento, de acordo a Lei Federal 8.666/93 e demais

aplicáveis, mediante celebração de termo de aditamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrão à conta
da seguinte Dotação:

Órgão/Unidade: XXXXX; Atividade: XXXXXXXXX;Elemento de despesa: XXXXXX; Subelemento:
XXXXXXXXX;Fonte: XX.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução
do objeto, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA,
devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de
até 48h (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;
6.2. Executar o contrato de acordo com as especificações constantes no instrumento convocatório e no
presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração.
6.3. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
6.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
6.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção da execução do objeto contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE
ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

6.6. Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.7. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução do contrato;
6.8. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
6.9. Adimplir o quanto exigido pelo instrumento convocatório, visando à perfeita execução deste contrato;
6.10. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens/serviços,
indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total;
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6.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supres
até 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

^rem^os serviços, de

6.12. Oferecer prazo mínimo de garantia do serviço e das peças por 03 (três)

após a efetiva

reposição das peças;

6.13. Deverá a CONTRATADA, ainda, obedecer todas as especificações constantes no Termo de
Referência, que é parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA-DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

7.1. Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer
condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de
exigi-la em oportunidades futuras.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar o objeto contratado, dentro
das normas do Contrato a ser assinado com base neste objeto;

8.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências do Contrato e do objeto contratado, podendo rejeitar no todo ou em parte os materiais fornecidos
em desacordo;

8.3. Notificar por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso de execução
do objeto, fixando prazo para sua correção;
8.4. Prestar informações e esclarecimentos necessários à realização deste objeto;

8.5. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado por servidores especialmente designados (se
necessário);

8.6. Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato;

8.7. Verificar e aceitar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando- as quando
inexatas ou incorretas.

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

9.1. Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá e/ou cederá, no todo ou em parte, a execução do
objeto do Contrato, ressalvadas as subempreitadas de serviços especializados, se for o caso, as quais serão
previamente submetidas à fiscalização para autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
10.1.1. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
10.1.2. Multa por atraso imotivado da execução do objeto do contrato, nos prazos abaixo definidos:
a)0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos
prazos parciais das Ordens de Serviços/Fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e
notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez,
limitadas a 20% do valor da fatura;

c)0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido
e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas reincidências,
limitadas a 20% do valor da fatura.

10.1.2.1. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor
atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao
interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
10.1.3. Suspensão com prazo máximo de 02(dois) anos, conforme definidos abaixo:

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02(duas)vezes em atraso, por mais de 15(quinze) dias;
b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito
da Administração Pública Municipal.
10.1.4. Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo
causado à Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender ás especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a
20%;
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b) paralisar a execução do objeto do contrato, sem justa causa e préviVcifeiiii(%^o à ^dministração:
multa de 10% a 20%;

c) fornecer o objeto em desacordo com os projetos básicos,

referência, que

apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou qubs^CTripr^^eta a segurança das
pessoas: multa de 10% a 20%;

10.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública quando o
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 10.1.3 e 10.1.4;
10.2. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta;

10.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos 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 prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada;
10.4. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do MUNICÍPIO DE DIAS
DÁVILA;
10.5. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda,
cobrada judicialmente;

10.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados á Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato;
10.7. As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular do MUNICÍPIO DE DIAS

D'ÁVILA,permitida a delegação para a sanção prevista no subitem 10.1.1, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 05(cinco) dias da abertura de vistas;
10.8. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à Contratada, sob pena de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93,
com as conseqüências indicadas no artigo 80,sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste contrato;
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o
direito à prévia e ampla defesa;
11.3. No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do que tiver sido
efetivamente fornecido e aprovado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A execução do objeto contratado será acompanhada por servidor indicado pelo Município de Dias

d'Ávila/BA, denominado FISCAL DO CONTRATO (se necessário), por meio de Portaria, a quem caberá o
acompanhamento, a fiscalização, gerenciamento do contrato e a certificação da nota fiscal/fatura
correspondente ao objeto executado;
12.2. As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas à contratada para
retificação e reapresentação, acrescendo-se, ao prazo de vencimento, os dias que se passarem entre a dada da
devolução e a da reapresentação;
12.3. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA E Á
PROPOSTA E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
13.1. Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas
no Termo de Referência referente a Dispensa de Licitação n® XX/2021, constante do Processo
Administrativo n® XX/2021, e na Proposta de Preços da CONTRATADA;
13.2. Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal
8.666/93 e suas posteriores alterações.
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CLÁUSXJLA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
14.1. O MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações

vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, bem como pelas despesas
provenientes de eventuais trabalhos noturnos, decorrentes da execução do objeto da presente contratação,
cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA;
14.2. O MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA não será responsável por quaisquer compromissos assumidos

pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados á execução do Contrato, ou por qualquer dano
material e pessoal causado a terceiros, bem como pela indenização a estes em decorrência dos seus atos, de
seus empregados, prepostos ou subordinados;

14.3. Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão
efeito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Dias d'Ávila, Estado da Bahia, como o competente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim,justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 04(quatro) vias e igual teor.
Dias d'Ávila - BA,00 de agosto de 2021.

MUNICÍPIO DE DIAS D'AVILA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATANTE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
INTERVENIENTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

Testemunhas:

1.
RG:

2.
SSP/

RG:

SSP/
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Dias d'Ávila, 18 de agosto de 2021.

A

PROJUR.

Solicitamos junto a esta douta casa, parecer conclusivo quanto a Dispensa de Licitação, cujo
objeto é a Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva em
equipamento de Raio-X, marca CDK, modelo DIAFIX SOOmA AF, série 04912, numero do
tombamento FMS011698. Após, votem-nos os autos para adoção das medidas subsequentes.

Limitado ao exposto, reiteramos protesto de apreço e distinta consideração.

Cordialmente,

[iohelle Cardoso
COPEL

CNPJ: N° 13.394.044/0001-95-Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N,

CEP:42.850-000, Dias D'Ávila / Bahia.

PROCURADORIA I

„

GERALDO PROJUR

fflDIASpmA

MUNICÍPIO I

\p

PROCESSO ADMINISTRATIVO:N"2362/2021^
ESTERESSADO; Secretaria Municipal da Saúde

ASSUNTO; DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO-X

EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO - DISPENSA -

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - SAÚDE PÚBLICA OBEDIÊNCIA A LEI 8.666/93 - ART.
24-LEGALIDADE.
/•

>

PARECER jurídico

1-RELATÓRIO

Cuida-se de processo administrativo encaminhado pela Secretária Municipal de Saúde SESAU, através do qual solicita análise das medidas cabíveis para contratação por dispensa de licitação
para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção de Equipamento de
Raio-X, no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

Desta forma, veio a supra referida solicitação de encaminhamento para apreciação desta
Procuradoria Jurídica, com suas razões, para parecer jurídico, sobre o pedido fundamentado na
justificativa, vez que os exames radiológicos são ferramentas de extrema importância para a realização de
um diagnóstico preciso e rápido de diversos tipos de enfermidades, pois efetuam a leitura exata dos
órgãos internos e da estrutura óssea. Este tipo de equipamento é vital para ambientes hospitalares, e, neste
sentido, tal manutenção se configura como um serviço de alta relevância, indispensável para a completa
assistência e manutenção da vida dos pacientes atendidos na Unidade de Pronto Atendimento.
Junta aos autos, dotação orçamentaria, cotações, termo de referência, justificativa e minuta
de contrato

Era o que havia a relatar. Passa-se à análise jurídica da questão.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por base,

exclusivamente, os elementos que constam nos autos do processo administrativo em epígrafe, incumbindo
a esta Procuradoria Jurídica se manifestar sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar
à conveniência e à oportunidade dos atos praticados pela Administração, nem analisar aspectos de
natureza eminentemente técnica ou administrativa.

Praça dos três Poderes Lessa Ribeiro, Dias D'ávlla - BA, CEP 42850-000.
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n.A -DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

O objeto em epígrafe, é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
Manutenção de Equipamento de Raio-X.

O Processo de Licitação se reveste do princípio da obrigatoriedade, consagrado, de início, no
art. 37, XXI, da Constituição Federal e reproduzido no art. 2°, da Lei Federal n® 8.666/93, pelo qual deve
considerar-se obrigatória a realização do certame em quaisquer situações, ressalvados apenas os casos
mencionados na lei. Vejamos, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:(Redação dada pela Emenda Constitucional n"19, de 1998)
[•••]:

XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Art. 2" As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões,
permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros,

serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta
Lei.

Continuando a análise jurídica da solicitação apresentada, importante asseverar que é
plenamente possível a contratação por dispensa de licitação, vez que obedecidas as disposições do art. 24,
II, da Lei 8.666/93, que assim prevê:

Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II'para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto
na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos
nesta Lei, 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;

Outrora assevera o art. 23, alínea "a" da referida Lei:

Praça dos três Poderes Lessa Ribeiro, Dias D'ávila - BA, CEP 42850-000.
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Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a III do artigo
anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor
estimado da contratação:

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

Desta forma, seria possível a contratação de dispensa com um valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), entretanto, o Decreto n 9.412 de 18 de junho de 2018 atualiza os valores das modalidades de
licitação de que trata o art. 23 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, vejamos:

Art. I''Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caout do art. 23 da Lei n"8.666. de

21 de junho de 1993.ficam atualizados nos seguintes termos:
(...)
II - para compras e serviços não incluídos no inciso I:
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

Isto posto, passa a vigorar o valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais),
estabelecida na fixação de até 10% sobre o valor limite da alínea "a", conforme preconiza o art. 24, II da
Lei 8.666/93.

A solicitação ora encaminhada pela Secretaria Municipal de Administração e Transporte,
baila sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção de
Equipamento de Raio-X, cujo valor global é de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).
A dispensa de licitação é possível nos casos em que a competição é viável, mas a licitação
afigura-se objetivamente inconveniente ao interesse público. Além disso, as hipóteses de dispensa são
elencadas em um rol taxativo.

As exigências para as contratações diretas vão além das formalidades gerais,

devendo ser respeitadas as exigências previstas no art. 26, parágrafo único, da LGL,verbis:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2- e 4- do art. 17 e no inciso III e seguintes do
art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente
justificadas, e o retardamento previsto nofinal do parágrafo único do art. 8^ desta Lei

deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5(cinco) dias, como condição
para a eficácia dos atos.

(Redação dada pela Lei n"11.107. de 2005)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à
segurança pública quejustifique a dispensa, quandofor o caso;

(Redação dada

pela Lei n"13.500. de2017)
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II - razão da escolha dofornecedor ou executante;
III -justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão
alocados.

(Incluído pela Lei n°9.648. de 1998)

Como já ilustrado alhures, as hipóteses que autorizam dispensam do processo licitatório
estão previstas no art. 24, da Lei n° 8.666/93, sendo referidas hipóteses numerus cláusus, não
permitindo ao administrador inovar as situações que autorizam dispensa de licitação.
No caso em apreço, busca-se pela compra direta, por meio de dispensa de licitação, para

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção de Equipamento de RaioX,conforme Termo de Referência anexado no processo administrativo.

Considerando as informações e documentos encartados aos autos, verifica-se que o
respectivo pedido de dispensa de licitação se enquadra nas disposições constantes do art. 24, II,
da Lei n° 8.666/93. Fica configurado a possibilidade da referida dispensa, desde que se atente a
dotação orçamentária ora prevista.

m - DA CONCLUSÃO

Postas as orientações e apontamentos alhures, e por tudo mais que dos autos consta,
resguardado o poder discricionário do gestor quanto à oportunidade e conveniência do ato
administrativo, esta Procuradoria OPINA pela possibilidade jurídica de adoção da modalidade de
Dispensa de Licitação, nos moldes do art. 24,II, da Lei 8.666/93.

É o parecer, s.m.j.

1^"^

A apreciação da^utoridade superior.
Dias d'Ávil^Me.aéc)sto de 2021.
Ál™TnSíí^^Têrreira de Oliveira
Matrícula n° 23201
OAB/BA N° 57.472

Praça dos três Poderes Lessa Ribeiro, Dias D'ávila - BA, CEP 42850-000.

Tel.: 71 3648-3520. e-maí( projur@diasdavila.ba.gov,br

Voltar

imprirrir

CAt:KA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS -CRF

Inscrição:

37.376.524/0001-91

Razão Social:

TEC UNE TRINAMENTOS INST E MANUT DE EQUIP ELET E INDUS
AV LUIS VIANA HLHO 7532 SALA 506 / ALPHAVILLE I / SALVADOR / BA / 41701-

Endereço:

005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade: 13/08/2021 a 11/09/2021

Certificação Número: 2021081302365762009600
Informação obtida em 13/08/2021 10:10:33

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

AUTENTICIDADE VERIFICADA
VIA INTERNET
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 026/2021
Processo n® 2362

Nome do Prestador de Serviço ou Fornecedor:
TEC LINE TREINAMENTOS INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROMEDICOS E
INDUSTRIAIS EIRELI.
CNPJ/CPF:

37.376.524/0001-91

Município: Salvador

Bairro: Alphaville I

UF: BA

Endereço:(Rua,Av, Praça, etc):
Av. Luís Viana Filho n" 7532, Helbor cosmopolitan Home Stay e Offices SL 506, CEP: 41.701-005.

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva em equipamento de Raio-X, marca
CDK, modelo DIAFDC 500mA AF, série 04912, numero do tombamento FMS011698.

Valor Global: RS 5.800,00(Cinco mil e oitocentos reais).

CARACTERIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU
PRESTADOR DE SERVIÇO E JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

A presente solicitação tem por finalidade a CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços de
Manutenção de Equipamento de Raio-x, uma vez que os exames radiográficos são ferramentas de extrema importância
para a realização de um diagnóstico preciso e rápido de diversos tipos de enfermidades, pois efetuam a leitura exata dos

órgãos internos e da estrutura óssea. Esse tipo de equipamento é vital para ambientes hospitalares, e, neste sentido, tal
manutenção se configura como um serviço de alta relevância, indispensável para a completa assistência e manutenção da
vida dos pacientes atendidos na Unidade de Pronto Atendimento.

A razão da escolha do fornecedor demonstra-se pelo fato de ser atuante no ramo e ofertar o menor preço condizente com o
praticado no mercado, com base nos orçamentos anexos apresentados pelo setor solicitante responsável.

Vale ressaltar que o preço é compatível com o praticado no mercado, conforme orçamento anexado-n'6'processo.
Dotação Orçamentária:

Órgão / Unidade: 09/902; Atividade: 2040; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00; Subelemento: 3.3.90.39.99; Fonte: 14.
Base legal: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.

r .

Karynne França Dórea
Presidente da Copei

Data: 23/08/2021

LenilsoirBaftista Ribeiro

WST

Secretária de Saúde - SESAU

Data: â3/O?^/2021

DESPACHO FINAL DO ORDENADOR DA DESPESA -HOMOLOGAÇÃO:
DE ACORDO,EMITA-SE O EMPENHO.

Alberto Pereira Castro

Prefeito Municipal
Data

/2021

CNPJ: N® 13.394.044/0001-95 - Praça dos Três Poderes, Lessa Ribeiro, S/N, CEP: 42.850-000, Dias D'Ávila-Bahla
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SEGUNDA-FEIRA
23 DE AGOSTO DE 2021

ANO IX-EDIÇAO N*1776

PRÉFÉITÚRA MüNICÍPAL DE DIAS

-vBÃ

EdiçSo eletrdnica disponível no site www.pmdla5davlla.transparenclaoflclalba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

EXTRATO DE DISPENSA N."026/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N"2362/2021

MODALIDADE:Dispensa

ESPÉCIE DE CONTRATO: Serviços
CONTRATADO: TEC LINE TREINAMENTOS INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
ELETROMEDICOS E INDUSTRIAIS EIRELI
CNPJ/CPF: 37.376.524/0001-91
VALOR GLOBAL:R$ 5.800.00 rCinco mil e oitocentos reais).

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva em equipamento de Raio-X, marca
CDK,modelo DIAFIX 500mAAF,série 04912, numero de tombamento FMS 011698.
BASE LEGAL: art. 24, inciso ü, da Lei Federal 8.666/93.

^rgão/Unidade: 09/902; Atividade: 10.302.0009.2040; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00; Subelemento; 3.3.90.39.99;
j^''onte: 14.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO:23 de agosto de 2021.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal

www.pmdiasdavila.ba.eov
ila.ba.eov.br

i

Praça dos Três Poderes,s/ns - Lessa Ribeiro
|
Tel:(71)3648-35541 Gestor(a): Alberto Pereira Castro
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Vr
ISTO
CONTRATO N® 0141/2021

O MUNICÍPIO DE DIAS D'ÀVILA —~BAH1A, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no
CNPJ n". 13394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo J. C. Tabireza, n" 37 — Centro, Dias d'Ávila, CEP
42.850-000, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. ALBERTO PEREIRA
r--"

CASTRO» maior, brasileiro, capaz, inscrito no CPF sob o n® 543.517.665-49, residente nesta Cidade de Dias

d'Avila - Bahia, com ínterveDÍêncla do Secretário Municipal de Saúde, Sr. LENILSON BATISTA
RIBEIRO, brasileiro, inscrito no C.P.F. sob o n° 195.250.955-68 de agora em diante denominado
CONTRATANTE e do outro lado empresa TEC LINE TREINAMENTOS INSTALACAO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROMEDICOS E INDUSTRIAIS EIRELI,com a sede na
Av. Luis Viana Filho n® 7532, Helbor cosmopolitan Home Stay e Offices SL 506, CEP; 41,701-005,
Alphavllle I, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o n® 37376.524/0001-91, neste ato representado pelo Sr.
FÁBIO ALEX MACHADO LEITE,brasileiro, portador da Cédula de Identidade n® 05752286-36,SSP/BA
inscrito no CPF sob o n® 918.668.715-87, a seguir denominada CONTRATADA, resolvera celebrar o
presente Contrato, autorizado pelo despacho constante no Processo Administrativo n® 3362, Dispensa de
Licitação n® 026/2021, com fundamento jurídico conforme o disposto no artigo 24,inciso n, da Lei Federal
8.666/93, mediante condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva em equipamento de Raio-X,
marca CDK, modelo DIAFIX 500raA AF, série 04912, numero de tombamento FMS 011698. conforme

especificações constantes no Termo de Referência e na proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1,0 valor do presente Contrato é de RS 5.800.00(Cinco mil e oitocentos reaisl. conforme planilha a

ESPÉCÍFÍCAÇÕES"&QÚÁNt^^

■luíbt' 'QÜÀÍ«ít;' V^ÒRUNlt.'

ITÉM
Serviço

01

-

de

manutenção

corretiva

; VALOR

T TOTAL

com

substituição do cabo de alimentação geral do
equipamento
e
botão
liga/desliga;
manutenção preventiva com verificação:

SV

mecânica, elétrico, eletrônico e testes de
funcionamento. Marca CDK, Modelo:

1

R$ 5.800,00

R$ 5.800,00

DIAFIX 500MA AF, SÉRIE 04912.
VALOR GLOBAL: R$ 5.800,00 (Cinco mil e oitocentos reais).

2.2. O pagamento referente ao objeto deste contrato será efetuado pelo Município de Dias d*Ávila, após a
efetiva entrega do objeto, em até 30 (trintal dias após a apresentação da Nota fiscal, que deverá ser atestada
por funcionário responsável;

2.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal,

DIASD'AVILA
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a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação
em vigor;

2.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias
à sua correção, passando a ser considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento
em questão, corrigido e atestado;
2.5. A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos,
contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre o
objeto do contrato, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela Autoridade Superior;
2.6. Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou
criado após a data da contratação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma
da Lei;

2.7. Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA por produtos/serviços adicionais
que não tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo;

2.8. O Município de Dias d^Ávila reserva-se ao direito de suspender o pagamento se a
prestação/fornecimento não estiver de acordo com as ^pecificações constantes no Termo de Referência e na
proposta;

2.9. Os impostos por ventura devidos pela CONTRATADA à Fazenda Municipal, em razão do
faturamento do objeto deste Contrato,deverão ser retidos na fonte pagadora na ocasião do
da Nota Fiscal/Fatura.

CLÁUSULA TERCEIRA-DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1.0 Regime de execução deste contrato é o da empreitada INTEGRAL.

CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA
4.1.0 prazo de vigência será de 03(três) meses,contados a partir da data da assinatura do contr^
4.2. Poderá este contrato sofi^r aditamento, de acordo a Lei Federal 8.666/93 e demais

aplicáveis, mediante celebração de termo de aditamento.

CLÁUSULA QUINTA -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrão à conta
da seguinte Dotação:

Órgão/Unidade: 09/902; Atividade: 10.302.0009.2040; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00; Subelemento:
3.3.90.39.99; Fonte: 14.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução
do objeto, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA,
devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de
até 48h (quarenta e oito)horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;
6.2. Executar o contrato de acordo com as especificações constantes no instrumento convocatório e no
presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração.

63,Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
ação fiscalizadora dos propostos designados pelo CONTRATANTE,atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;

6.4. Comimicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
6.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e

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

6.6. Mantcr-sc durante toda a execução do contrato cm compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.7. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto ás repartições competentes,
necessários à execução do contrato;

LigiM-o—
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6.8. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as ^a^TrApat^ que incidam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
6.9. Adimplir o quanto exigido pelo instrumento convocatório, visando à perfeita execução deste contrato;
6.10. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens/serviços,
indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total;
6.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, de
até 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.12. Oferecer prazo mínimo de garantia do serviço e das peças por 03 (três) meses, contados após a efetiva
reposição das peças;
6.13. Deverá a CONTRATADA, ainda, obedecer todas as especificações constantes no Termo de
Referência, que é parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA-DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

r-\

7.1. Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer
condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de
exigi-la em oportunidades futuras.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar o objeto contratado, dentro
das normas do Contrato a ser assinado com base neste objeto;
8.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências do Contrato e do objeto contratado, podendo rejeitar no todo ou em parte os materiais fornecidos
em desacordo;

8.3. Notificar por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso de execução
do objeto, fixando prazo para sua correção;

8.4.Prestar informações e esclarecimentos necessários à realização deste objeto;
8.5. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado por servidores especialmente designados (sc
necessário);

8.6. Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato;
8.7. Verificar e aceitar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando- as quando
inexatas ou incorretas.

CLÁUSULA NONA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
9.1. Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá e/ou cederá, no todo ou em parte, a execução do
objeto do Contrato, ressalvadas as subempreitadas de serviços especializados, se for o caso, as quais serão
previamente submetidas à fiscalização para autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infiação, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
10.1.1. Advertência sempre que forem constatadas infiações leves.
10.1.2. Multa por atraso imotivado da execução do objeto do contrato, nos prazos abaixo definidos:

a)0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos
prazos parciais das Ordens de Serviços/Fomecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;

b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e
notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez,
limitadas a 20% do valor da fatura;

c)0,40%(quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido
e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas reincidências,
limitadas a 20% do valor da fatura.

10.1.2.1. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor
atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança dc perdas c danos que venham a ser causados ao
interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
10.1.3. Suspensão com prazo máximo de 02(dois) anos, conforme definidos abaixo:

a)de até 03(três) meses quando incidir 02(duas) vezes em atraso, por mais de 15(quinze)dias;

[/(2,
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b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visando frust

do contrato, no âmbito

da Administração Pública Municipal.

10.1.4. Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo
causado à Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a
20%;

b)paralisar a execução do objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação á Administração:
multa de 10% a 20%;

c) fom^er o objeto em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de referência, que
apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança das
pessoas: multa de 10% a 20%;

10.1.5. Declaração de Inidoneldade para licitar e contratar com a Administração Pública quando o
licitante incorra por duas vezes nas suspensões elencadasno subitem 10.1.3 e 10.1.4;
10.2. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta;
10.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto

perdurarem os motivos 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 prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada;
10.4. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou seião
deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do MUNICÍPIO DE DIAS
DÁVILA;
10.5. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda,
cobrada judicialmente;

10.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infi'ação cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não

impedindo que a A(^ínistração rescinda unilateralmente o contrato;
10.7. As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular do MUNICÍPIO DE DIAS

D'ÁVILA,permitida a delegação para a sanção prevista no subitem 10.1.1, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 05(cinco)dias da abertura de vistas;

10.8. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa á Contratada,sob pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93,
com as conseqüências indicadas no artigo 80,sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste contrato;
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o
direito à prévia e ampla defesa;

113. No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do que tiver sido
efetivamente fornecido e aprovado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A execução do objeto contratado será acompanhada por servidor indicado pelo Município de Dias

d'Ávila/BA, denominado FISCAL DO CONTRATO (se necessário), por meio de Portaria, a quem caberá o
acompanhamento, a fiscalização, gerenciamento do contrato e a certificação da nota fiscal/fatura
correspondente ao objeto executado;

12.2. As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas à contratada para
retificação e reapresentação, acrescendo-se, ao prazo de vencimento, os dias que se passarem entre a dada da
devolução e a da reapresentação;

123. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA E À
PROPOSTA E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
13.1. Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas
no Termo de Referência referente a Dispensa de Licitação n** 026/2021, constante do Processo
Administrativo n° 2362/2021,e na Proposta de Preços da CONTRATADA;

13.2. Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-So os dispositivos estabelecidos na Lei Federal
8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

14.1. O MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁV1LA não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações
vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, bem como pelas despesas
provenientes de eventuais trabalhos noturnos, decorrentes da execução do objeto da presente contratação,

cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADÀ;
14.2. O MUNICÍPIO DE DIAS D^ÁVILA não será responsável por quaisquer compromissos assumidos
pela CONTRATADA com terceiros, ainda
vinculados à execução do Contrato, ou por qualcpier dano
material e pessoal causado a terceiros, bem como pela indenização a estes em decorrência dos seus atos, de
seus empregados,prepostos ou subordinados;

14.3. Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão
efeito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Dias d*Ávila, Estado da Bahia, como o competente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim,justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 05(cinco) vias e igual teor.

Dias ã'Ávila - BA,24 de agosto de 2021.

MUNICÍPIO DE DIAS D'AVILA
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Parecer da Controladoria Geral

Assuntos: Contratação por Dispensa de Licitação
Interessada: Secretaria Municipal de Saúde

PARECER TÉCNICO

1-INTRODUÇÃO

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos arts. 31 e 74 da

Constituição Federal, da Lei Municipal n° 330 de 25 de junho de 2009, nos termos dos
arts. 4° e 5°, da Resolução TCM n° 1120 de 21 de dezembro de 2005, e demais normas
que regulam as atribuições do sistema de controle interno, referente ao exercício do
controle prévio com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos
responsáveis pela execução orçamentária-financeira e patrimonial e avaliar seus
resultados quanto à economicidade, razoabilidade, eficiência e eficácia

Tendo em vista que a contratação sub examine, implica em realização de
despesa, resta demonstrada a competência do Controle Interno para análise e
manifestação.

2-DOS FATOS

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, Processo de Dispensa de
Licitação n° 026/2021, encaminhada pela Comissão Permanente de Licitação,

solicitando a analise e parecer opinativo, referente a Contratação de empresa
especializada em serviço de manutenção corretiva em equipamento de Raio-X, visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Em justificativa, a COPEL destaca o art. 24, inciso II DA lei 8.666/93, no
que concerne a dispensa de licitação.
O processo chegou devidamente instruído, tendo a Comissão Permante de

Licitação informado a realização de cotação de preços de mercado, apresentando três
empresas quais sejam a)TEC LINE TREINAMENTO INST. E MAUTENÇÃO b) MXTEC SERVIÇOS-MARCUS VINÍCIUS e e) ODTECH SALVADOR MANUTENÇÃO
HOSPITALAR.
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Em

convencimento

da

GPL, a

empresa

TEC

LINE

TREINAMENTOS

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROMEDICOS E
INDUSTRIAIS EIRELI apresentou proposta mais vantajosa para a Administração
Publica.

Fora apresentada Dotação Orçamentária pelo setor contábil deste
município, o que caracteriza a regularidade de recursos destinados a este tipo de
aquisição.
E o relatório.

3- PRELIMINARMENTE

Ainda em preliminar, cumpri registrar que este Processo Administrativo foi
devidamente formalizado autuado, protocolado por meio do número 2362/2021
seqüencialmente numerado, contendo 45 (quarenta e cinco) folhas, obedecendo aos
termos do art. 38 parágrafo único da Lei 8.666/93.

3.1 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS/ANALISE DE
DOCUMENTAÇÃO:

a) Oficio GERAD/SESAU if 100/2021;
b) Solicitação de Reserva de Dotação;
c) Termo de Referência;

d)Cotações de três orçamentos realizados em empresas distintas;
e)Mapa de Cotação de Preços;
e) Regularidade Fiscal;

d)Habilitação Jurídica da Empresa;
h)Parecer Jurídico;

i) Termo de Dispensa n° 026/2021;
h) Contrato n° 141/2021.

Após a verificação e análise do processo de Dispensa de Licitação n°
026/2021, constatou-se a conformidade dos procedimentos administrativos, estando de
acordo com o determinado nas regras insculpidas na legislação de contratação publica e
demais instrumentos correlatos, pelo que declaro que o referido processo se encontra
revestido de todas as formalidades legais, estando apto a gerar despesas para a

municipalidade.
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IV-CONCLUSAO

Em face ao exposto, por existirem justificativas para a dispensa de licitação
referente Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção conetiva de
Raio-X, visando atender a necessidade da Secretaria de Saúde, considero regular o
processo de contratação direta por meio de dispensa. Assim, encaminhem-se os autos à
Comissão Permanente de Licitação - Copei para que se proceda com as deliberações
necessárias.

Q j

Dias D'Ávila,24 de Agosto de 2021,

Maristela M&r^a Amorim
Controladora Geral
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EXTRATO DE CONTRATO N.° 0141/2021

PI^OCESSO N": 2362/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva em equipamento de Raio-X, marca
CDK,modelo DIAFDC 500mAAF,série 04912, numero de tombamento FMS 011698.

MÒDALIDADE:Dispensa de Licitação n** 026/2021
NOME DA CONTRATADA: TEC LEVE TREEVAMENTOS EVSTALACAO E MANUTENÇÃO DE

EQUIPAMENTO ELETROMEDICOS E INDUSTRIAIS EIRELI
CPF/CNPJ:. 37.376.524/0001-91

lGÊNCIA: Será de 03 (três) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.
VALOR GLOBAL:R$ 5.800.00 TCinco mil e oitocentos reais):

Órgão/Unidade: 09/902; Atividade: 10.302.0009.2040; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00; Subelemento: 3.3.90.39.99;
Fonte: 14.

(^^ÍFA DA ASSINATURA:24 de agosto de 2021.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal

www.pmdlasdavila.ba.gov.br

Praça dos Três Poderes,s/ns- Lessa Ribeiro I Tel:(71)3648-35541 Gestor(a)i Albefto Pereira Castro

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAS D'ÁV!LA
R CLODOALDO CAMPOS,S/N - LESSA RIBEIRO

Nota de Empenho

Dias d-Ávila - BA

AGOSTO/2021

C.N.PJ.: 12.284.122/0001-36

Sota de Empenho 723

TIpò:!

• Sí

Ordinário

Data: 24/08/2021

FORNECEDOR

TEC UNE TREINAMENTOS INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROMEDICOS E INDUSTRIAIS EIRELl

ome:

NPJ/CPF:

37376524000191

ndereço:

AV LUIS VIANA FILHO, 7532

CompI: HELBOR COSMOPOLITAN HOME STAY E OFFICES SL

airro:

ALPHAVILLEI

Cidade: Salvador

•mall:

fabioIeltetec@gmail.com

506
UF: BA

Telefone: (71)88044-584

IS/PASEP:

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Agência:

anco:

Operação:

Conta:

q CLASSIFICAÇÃO —
Unidade Orçamentária:

0902 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função:

10 Saúde

i ubFunção:

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorlal

F rograma:

0009 SAÚDE DE TODOS NÓS

2040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA/SAM

-fão:

.itureza Despesa:
SubElemento:

ijonte:

33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Centro Custo:

399 Demais - MAC

L (citação:

N° 026/2021 - Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

N° Recibo:

F recesso:

2021/2362

Prazo Liquidação: O

n CONTRATO/ANO
141 /2021

SD/ANO

■ TIPO —

251 / 2021

Ordinário

SALDO ANTERIOR -i" VALOR EMPENHO -r SALDO DISPONÍVEL
7.826,98

5.800,00

2.026,98

HISTÓRICO

^EFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE R/MO-X, MARCA CDK. MOD. DIAFIX SOOmA AF, SÉRIE 04912,
TOMBAMENTO FMS 011698, INSTALADO NA UPA, CONFORME PROC ADM 2362/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO 026/2021, CONT 141/2021. VING ATÉ 24/11^021.
Jtem -. Especificado

Unid'

, 10073 - SERVIÇOS DE M/\NLrTENÇÃO CORRETIÍVA EQUIPAMENTOS DO RAIO
^ X.

SV

i' ',Qtdé

■UnItárIO'

1,0000

Total

5.800,0000

iINCO MIL E OITOCENTOS REAIS

S.800,0000

5.800,00
Emitido em 24/08/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

LENILSON BATISTA RIBEIRO

MARIA DAS GRAÇAS ALVES SANTOS

SECRETÁRIO DE SAÚDE MaL23033

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MaL726

.o-

Contabilis-Gestão Pública/ /
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