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ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha-Bahia

DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO N*’ 040/2020
PROCESSO ADMINSTRATIVO N“ 134/2020
CONTRATO N° 182/2020

OBJETO:

CONTRATAÇÃO

DA

EMPRESA

A2

ENTRETERIMENTO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n°

06.313.519/0001-06 PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS, E
CADEIRAS, PARA APOIO AS AÇÕES IMPLEMENTADAS
PELA VIGILÂNCIA SANITÃRIA E EPIDEMIOLÓGICA EM

CARÁTER

EMERGENCIAL,

RELACIONADA

AO

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE
PÚBLICA
DE
IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL
DECORRENTE DO COVID-19, NA FORMA DA LEI

FEDERAL

N®

13.979/20,

E

ALTERAÇÕES

POSTERIORES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA

SECRETARIA MÚNICIPAL DE SAÚDE DO MÚNICÍPIO DE
w

EUCLIDES DA CUNHA-BAHIA.

EMPRESA CONTFRATADA: A2 ENTRETERIMENTO LTDA
- ME, Inscrita no CNPJ n° 06.313.519/0001-06.

VALOR: R$ 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL
REAIS).

Centro Administrativo Municipal, s/n®, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP:48.500 -000, Telefax:(75)3271 1410- CNPJ -13.698.774/0001-80
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ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha

Euclides da Cunha - BA,06 de Maio de 2020.
Secretaria Municipal de Saúde.

Senhor Prefeito

Solicito a autorização de V. Exa. para abertura de Processo Administrativo objetivando a

Contratação da empresa A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME, inscrita no cnpj n"
06.313.519/0001-06 para locação de toldos, e cadeiras, para apoio as ações
implementadas pela vigilância sanitária e epidemiológica em caráter emergencial,
relacionada ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do COVID-19, na forma da lei federal n° 13.979/20, e alterações

de Saúde do Município
posteriores, visando atender as demandas da Secretaria Municipal
em anexo.

de Euclides da Cunha-Bahia, conforme Termo de Referência

O valor total para esta contratação é de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), a ser
pago após a prestação do serviço, conforme a necessidade de utilização.

Atenciosamente

rnáw/r> Qm(a fh.
ANDERSON FRANÇA DE MACEDCT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exmo. Sr.

Luciano Pinheiro Damasceno e Santos.

DD. Prefeito Municipal de Euclides da Cunha.

MIGS

Centro Administrativo Municipal, s/n®, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP:48.500- 000, Telefax:(75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/0001-80.
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TERMO DE REFERENCIA

ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1,

Objeto:

Contratação da empresa A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME, inscrita no cnpj n°
06.313.519/0001-06 para locação de toldos, e cadeiras, para apoio as ações

implementadas pela vigilância sanitária e epidemiológica em caráter emergencial,
relacionada ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do COVlD-19, na forma da lei federal 13.979/20, e alterações

posteriores, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município
de Euclides da Cunha-Bahia, com valor global, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos neste Termo de Referência.

2.

Justificativa:

A presente contratação justifica-se a prestação de serviço na locaçao de toldos, e
cadeiras, para apoio as

ações implementadas pela vigilância sanitária e epidemiológica

em caráter emergencial, relacionada

ao

enfrentamento da emergência de saúde pública

de importância internacional decorrente do COVID-19, na

forma da lei federal n°

13 979/20, e alterações posteriores, visando atender as

demandas da Secretaria

Municipal de Saúde do Município de Euclides da Cunha-Bahia, assim como aos Decretos
1902. visando atender as demandas
Municipais n' 1878, 1879, 1880, 1891, 1894, 1898, e
da

3.

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Euclides da Cunha-Bahia
Justificativa da Escolha do Contratado;

A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME, inscrita no CNPJ
valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), uma
n° 06.313.519/0001-06, pelo

Indica a contratação da empresa

vez que

realizada a pesquisa de mercado a mesma apresentou o menor preço conforme

cotações em anexo,

centro Administrativo Municipal, s/n“, Bairro Jeremias,
m
CEP: 48.500-000, Telefax:(75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/0001-80.
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4.

Local de Entrega/Recebimento do Objeto:

A prestação de serviço deverá ser realizada de forma integral com a máxima urgência
mediante a apresentação de “Requisição de Fornecimento

nas quantidades e local

estipulados, devidamente assinada por servidor designado como Representante da
Secretaria solicitante.

5.

Especificação / Detalhamento:

Enfrentamento de Emergência de Saúde Pública decorrente do Covid-19
DESCRIÇÃO/

ITEM

DIARIA

QUANT.

VALOR

VALOR TOTAL.

DIÁRIO.

ESPECIFICAÇÃO
Toldo 5x5m tipo

1

DIARIA

60 dias

R$ 700,00

R$ 42.000,00

DlARIA

60 dias

R$ 200,00

R$ 12.000,00

pirâmide, montado
em tubos

galvanizado, com pé
direito de 2,40, 20

(vinte) unidades.
Cadeiras plásticas na

2

cor branca, 400

(quatrocentas)
unidades

VALOR TOTAL R$ 54.000,00

5.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão: 03- Fundo Municipal de Saúde
Secretaria; 06 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade; 06.09 - Fundo Municipal de Saúde

Atividade: 2049 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Básico em Saúde.
Fonte; 14

Elemento de despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Valor - R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

Fundamentação legal; art. 24, inc. II, da lei 8.666/93, Lei Federal 13.979/2020.
5.2 DA VIGÊNCIA

Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP:48.500 - 000, Telefax;(75) 3271 1410- CNPJ - 13.698.774/0001-80.
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O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 60(sessenta) dias tendo início na
data de 06/05/2020 e encerramento em 06/07/2020, prorrogável pqr períodos
efeitos'da situação
sucessivos enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos
da
de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada pprda meio
Saúde.
de
3
de
fevereiro
de
2020,
do
Sr,
l\/linistro
de
Estado
Portaria n° 188,
Destacando que Uma vez cessada a necessidade dp enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência de saúde pública, o contrato não poderá mais ser prorrogado,
mantendo os seus efeitos até o fim do seu prazo de vigência, conforme art. 8° da Lei n°
13.979/20.

6.

Pagamento

^ O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal
devidamente atestada pelo setor competente, conforme a utilização

7.

Acompanhamento e Fiscalização

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de

tudo dará ciência à Administração.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
da
qualidade inferior, e. na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.
8.

Outras informações:

I, A empresa vencedora obrigatoriamente deve presta o serviço em conformidade com as
especificações descritas na proposta de preços,
ll. Não serão aceitos serviços suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação,

comprovado á saúde, respondendo, os responsáveis, por infração prevista na
Lei Federal n° 6.437/77 e Crime previsto no código penal, a ser apurado na forma da Lei.

com risco

9.

Disposições Gerais

I. A Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha reserva-se o direito de impugnar os
serviços entregues, se esses não estiverem de acordo com as especificações;

ll. Os serviços cotados deverão atender as especificações constantes na planilha;
III. A entrega deverá seguir o cronograma e os locais indicados na ordem de fornecimento
em cada nota fiscal
e o pagamento será conforme a quantidade entregue constante
emitida a esta prefeitura;

Centro Administrativo Municipal, s/n®, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500- 000, Telefax:(75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/0001-80.
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IV. Serão recusados os serviços que não atenderem as especificações constantes neste

Termo de Referência que não esteja adequado, devendo a licitante contratada substituir
imediatamente o recusado;

Atenciosamente,

Euclides da Cunha - BA, 06 de Maio de 2020.

Íaqo^í.o Qi. cLAf^DERSON FRANÇA DE MACEDtí'
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500 -000, Telefax:(75) 3271 1410- CNPJ - 13.698,774/0001-80.

ARACISHOIÍS TRANSFORTES CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ. 21.211.161/0001-02

■•••000087
À PREFEITURA DE EUCLIDES DA CUNHA-BA.

Apresento proposta de preços. Referente à prestação de serrdço de locação de toldos, cadeiras e painel
de led. Em ações contra o Covid-19, atendendo à Secretaria dc Saúde da Prefeitura Municipal de
Eudides da Cunha- BA.

PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS
ESPECIFICAÇÃO

Itens

Unid.

Quant

60

diaria

Toldo 5x5m tipo pirâmide, montado em tubos
1.1

galvanizados, cora pc direito de 2,40. (20

Valor Total

Valor Unit.

50.400,00

42,00

Unidades).
1.2

60

Cadeiras Plásticas,(400 Unidades)

diaria

24.000,00

1,00

R$ 74.400,00

V. GLOBAL

VAI.Oll DA PROPOSTA COMERCIAL É DE RS 74.400,00 (SET:EN’í'A E QUATRO MIL E
QUATROCENTOS REAIS)

Araci-BA, 04 de MAIO 2020.

ZU/MJl/íAf

-

ACI SHOWSTRANSPOl^ESECONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.211.161/0001-02

AradSlm Transportes Const.Ltda
CNPJ: 21.211.161/0001-02
ARACI - BA

ARACI SHOWS TRANSPORTES CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 21.211.161/0001 -02
R EDIVALDO PARAÍSO, 449, PARQUE DAS AGUAS - ARACI -BA. CEP. 48.760-000
iosebonfim-b@hotmail.com (75) 3266-1626

Receita Federal do Brasil

27/01/2019

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
00Q8

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO 0£ IN SCRIQÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

21J211.161/0001.02

DATAOEASB5TURA

13/10/2014

CADASTRAL

MATRIZ
NOMEEMPRESARIAl.

i

ARACI SHOWS TRANSPORTES CONSTRUCOES LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO(NCWEOEFANTASIA)

PORTE

ARACI SHOWS TRANSPORTES CONSTRUCOES

ME

C00ieoeDESCRIÇAODAATMO«)E ECONÔMICA FfiNCIBlL
77.39-0-03• Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
COOOOEDESCRiçSO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
42.13>8>00 • Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

43.29-1*01 • Instalação de painéis publicitários
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação do automóveis com motorista
49.24-B-OO • Transporte escolar
S6.20-1-02•Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
74.90-1-05 - Agenciam ento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-39 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados
anteriormente,sem operador
B2.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-02•Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de Iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas,espetáculos e outras atividades artísticas
CÒOtGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURlOICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R B3IVALDO PARAÍSO

449

CASA

CEP

BAIRRO/OSTRITO

UUNICiPIO

UF

48.760-000

PARQUE DAS AGUAS

ARACI

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELÊFWE

JOSffiONFIM-B@HOTMAIL.COM

(75) 3266-1626

ENTEFeOERArWORESPONSAVEL(EFR)
•»***

SfTU AÇAO CADASTRAL

DATA DASnUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

13/10/2014

MOTIVO DE SÍTUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇ Ao ESPECIAL

DATA DA SrrUAÇAO ÊSPeClÃt

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016,
Emitido no dia 27/01/2019 às 10:09:26 (data e hora de Brasília).

httpJ/AMiw.recéta.fazenda.govbrí=>essoaJuridica/CNPJ/cnBre«/CnpÍre«_Solidlacao.3sp
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TRANSPORTE

PROPOSTA DE PREÇOS
r«pÍTÍ<»-Prestação de serviço

Assunto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRÜTURA E EQUIPAMENTOS
COM MONTAGEM E DESMONTAGEM(TOLDOS,CADEIRAS E PAINEL DE LED)PARA ATENDER AS DEMAN^DAS
ENVOLVENDO A COVID-19. PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUI^CIPAL DE EUCLIDES DA
CUNHA-BA,CONFORME EXPECIFICACÔES DA SOLICITAÇÃO ABAIXa

Empresa; ALY LOCACOES E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI
EiulereçoiR MARIA AVELINA DE OLIVEIRAN 91

Estado;BAHlA

CEP:48.760-000

Cidade; ARACI

Bairro; CENTRO

E-mail: leo@gmail.com

C.N.P.J.; 05.816.750/0001-50
TEL;75 991391390

ITEM-01

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

QUANT
IDADE

TOTAL

UNID.

VAL.UNIT.

DlARIA

40,00

48,000,00

DIARIA

0,80

19,200,00

Toldo 5x5m tipo pirâmide, montado em tubos
U

60

galvanizados, com pé direito de 2,40,(20
Unidades).

1.2

Cadeiras Piasticas Brancas,(400 Unidades)

60

67.200,00

VALOR GLOBAL

(Sessenta e sete mil e duzentos reais)
A Cotação deverá ser devolvida em envelope lacrado sob pena de desclassificação.
Validade (era dias)

Mcs Referencia:

60(sessenta) dias

04/0S/2020

Carimbo CNPJ e Assinatura

AIYinTAf/ODEVEÍCUlfíSim
CNPJ:05.816.750/0001-50

II

CNPJ: 05.816.750/0001-50

I

(75)99139-1390 - RUA MARIA AVELINA DE OLIVEIRA,91
CENTRO - ARACi - BA

07/01/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.sOOf CIO
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO Dt INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

05.816.750/0001-50
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

05/08/2003

CADASTRAL

4

NOME EMPRESARIAL

ALY LOCACOES E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI
COOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNOÃfiiAS
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

49.23-Q-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar

50.91-2-01 - Transporte por navegação de travessia, municipal
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

74.90-1-05 -Agenclamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
77.31-4-00 - Alugue! de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anterrormente, sem
operador

81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.214-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos

90.01-9-02 - Produção musical

90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
CÓDIGO E DESCRlCAO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRÃDOURO

NUMERO

R MARIA AVELINA DE OLIVEIRA

91

COMPI EMENTO

CEP

DAIRRO/DISTRIIO

município

UF

48.760-000

CENTRO

ARACI

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ALYTRANSPORTES@YAHOO.COM

(75)9230-6663

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFRl

SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

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 07/01/2020 às 22:04:33 (data e hora de Brasília).
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ENTRETENIMENTO

LTDA

-•-000011
PROPOSTA DE PREÇOS

RAZAO SOCIAL: A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME
CNPJ: 06.313.519/0001-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: Rua José Tomaz de Almeida, s/n, Centro, Quijingue, Bahia, Cep. 48.830000.
EMAiL:

TELEFONE: / 75 99998-0529

contato@grupomegaevento5.com.br
BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA N°:

CONTA CORRENTE N°: 101155-3

N°0791-9

SEGUE ABAIXO SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE ESTRUTURAS PARA LOCAÇÃO DE
TOLDOS PAINEL DE LED E CADEIRAS - PARA AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE EUCLIDES DA

CUNHA-BA.

PROPOSTA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM

Toldo 5x5m tipo pirâmide, montado em tubos
galvanizados, com pé direito de 2,40.(20

1

V. UNIT.

V. TOTAL

QUANT.

UND.

60

Diária

35,00

42.000,00

Diária

0,50

12.000,00

Unidades).
Cadeiras Plásticas Brancas ,(400 Unidades)

2

60

TOTAL GERAL DO LOTE ÚNICO

1

54.000,00

- PROPOSTA DE PREÇO

O VALOR GLOBAL DA NOSSA PROPOSTA É DE R$ 54.000,00(CINQUENTA E QUATRO
MIL REAIS)
2 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Ruo José Tomaz de Almeida,s/n. Centro - CEP:48.830-000 - CNPJ:06.313.519/0001-06

l-maiü contatoBgrupomegaeventos.com. br Tel:75 99998-0529 /99922-1298 - Ouijingue-BA

/
EWTRETEM/MENTO

/•OOG0I2

ITDA

3.1 - DECLARAMOS QUE MANTEREMOS.^LIDA A
NOSSA PROPOSTA POR 60(SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE
APRESENTAÇÃO DA MESMA.

DECLARAÇÃO
Declaramos que:

que envolvem a perfeita
a) Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os acustos
mão
de
obra, encargos sociais e
execução do contrato, bem como todos os custos relativos
trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro;
b) As despesas direta e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do serviço;
c) Cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da
PREFEITURA;
^
d) Que temos pleno conhecimento dos locais e das condições do serviço, comprometendonos

desde já a executar o serviço na forma exigida por esta prefeitura.

Quijingue 04 de Maio de 2020.

MENTOÍLTDA - ME
A2^
^-'-"'ÇNPJ N‘»06 313.519/0001-06

ÃUbKbAL REWt :T©N-SíLVA_SANIOS

Responsave Legal da Empresa

A 2 Eillíetenioientoüda
CNPJ-i.313.511001-06
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N“ 7 DA SOCIEDADE A 2 ENTRETENIMENTO
LTDA

CNPJ n'06.313.S19/0001-06

^

®"^™S nacionalidade BRASILEIRA

) em
nascida

QU.BN“A:ct”rs’SSB"á1.L''^^
íi^fo/i^dí

em

NACIONAL DE HABILITAÇÃO n“ OdlSOSSdídO a

dA0L095-87. CARTEIR.A

Socios da sociedade limitada de nome empresarial A 2 ENTRETENIMENTO I tha
reajstrada legalmente por contrato social devidamente arq.dvadT ncsí3
Ooni^^ciâ^

Nacionalacordo
dc 1.0^
.Ttriic^iF
Salterqç^nr,
o^ 06V,,3n» ^
comum
ajustarem
a presente
2002. mediante at condiçarSifecISi:

^f"dde pieno e
aeliberam
^

OBJETO SOCIAL

FESTAS; ALUGUEL

HXPOSIÇÕES E

INDUSTRIAIS. SEM OPERADOR

COMERCIAIS E

COBERTURAS E ESTRUTURAS^DE V^^MPnafí
DE PALCOS,
TOLDOS,S.A>nTÁ^JOS QUÍMICOSANDAIMES LIMPEZA - LIMPEZA E CONSERVARÃO
SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO^o?a?ão op ’ ATIVIDADES DE
CONDUTOR; MANUTENÇÃO E ^PAR^ÍrSo AUTOMÓVEIS SEM

TíLANSFORMADORES

MOTORFS^^Ã^d"^

UKRADORRS,
E

DESMONTAGEM DE ANDAIMES E P«míri-rf!í??^°^’ ^^ONTAGEM
de TRANSPORTE DE PASS

SERVIÇO

MOTORISTA; FABRICAÇÃO DE ^
AUTOMÓVEIS COM
ARTEFATOS; SERVIÇOS DE ALIMFOTA^O PAR a
INCLUSIVE
BUFÊ;PRODUÇÃO MUSICAL - ATIVIDAlíPnp
^ RECEPÇÕES
^SIDUOS NAO-PERIGOSOS- COL^tÍ TRIO ELETRJCO; COLETA DE

.RODUÇAO TBATRALi PRODUÇÃO DE “peS^T DrSTçA;
»

y

Mm

V
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N"7 DA SOCIEDADE A 2 ENTRETENIMENTO
LTDA

CNPJ n"06313.519/0001-06

SERVIÇOS DE ALTO-FALANTE E DE SONORIZAÇÃO HM VEÍCULOS
MOTORIZADOS OU NÃO,COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE; SERVIÇOS
DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL; LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM COM OPERADOR..
CNAE FISCAL

8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
13S4-5/00 - fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos

9001-9/03 - produção dc espetáculos de dança
9001-9/02 - produção musical
9001 -9/01 - produção teatral
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

7739-0/99 - aluguel dc outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais
não especificados anteriormente,sem operador

7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas dc uso temporário,
exceto andaimes

7711-Q/QO - locação dc automóveis sem condutor

7319-0/99 - outras atividades dc publicidade não cspecífícadas anteriormente
5912-0/02 - serviços dc mixagem sonora em produção audiovisual
5620-1/02 - serviços de alimentação para evento.s c recepções - bufe

4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com
motorista
4399-1/02

-

montagem c desmontagem dc andaimes e outras estruturas

temporárias

4313-4/00 - obras de terraplcnagem
3812-2/00 - coleta dc resíduos perigosos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perígosos

3313-9/01 - manutenção c reparação de geradores, transformadores c motores
elétricos

9001-9/06 - atividades de sonorb.ação c dc iluminação

QUADRO SOCIETÃRIO
ClvÁUSULA SEGUNDA. V.ALNILTON SILVA SANTOS admitido neste ato,
nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/05/1973, SOLTEIRO, COMERCIANTE,

CPF n° 675.738.515-53, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
01153610004, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domíciliadoía) noía) RUA

CASTRO ALVES,2, CENTRO,QUIJINGUE,BA,CEP 48830000, BRASIL.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N"7 DA
SOCIEDADE A 2 ENTRETENIMENlt)
l.TDA
CNPJ n” 06.313.519/00»1-06

Retira-se da sociedade o sócio ADERBAL RENILTON SILVA SANTOS, detentor de

90.000 (Noventa Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real)cada uma,
*
corresnondendo a RS 90.000,00(Noventa Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio ADERBAL RENILTON SILVA SANTOS

transfere sua quotas de capital social, que perfa2 o valor total de R$90.000,00(Noventa
Mi! Reais), direta c irrestritamente ao sócio VALNILTON SILVA SANTOS, dando
plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim
distribuído:

MARILANDIA SILVA SANTOS, com 360.000(Trczcntos e Sessenta Mil) quotas,

perfazendo um total de R$ 360.000.00 (Trezentos c Sessenta Mil Reais)
VALNILTON SILVA SANTOS, com 90.000(Noventa Mil) quotas, perfazendo
total de RS 90.000,00(Noventa Mil Reais)

um

DA ADMINISTRAÇAO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOI-ADAMENTE

a(o) Sócio(a) VALNILTON SILVA SANTOS com os poderes e atribuições de
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmenie, podendo
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade,

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do(s)outro(s) sócio(s).
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDI?.1ENITO

CLÁUSULA QUINTA. 0(s) administrador(es) dcclara(m), sob as penas da lei, que

não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime faümcntar,

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 propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N* 7 DA SOCIEDADE A 2 ENTRETENIMENTO
LTDA

CNPJ n" 06.313319/0001-06

CLÁUSUI..A SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitós e

obrigações resultantes do contrato social permanece QUIJINGUE / BA,
CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados

e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuara em vigor.
Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n®
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes
MARILANDIA

SILVA SANTOS

nacionalidade BRASILEIRA, nascida cm

17/08/1963,casada em COMUNHÃO PARCIAI.DE BENS,COMERCIANTE,CPF n®
283.695.995-91, CARTEnU\ DE IDENTIDADE n° 03143283 27, órgão expedidor SSP

- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CASTRO ALVES, 257, CENTRO,

QUIJÍNGUE, ba,CEP 48830000, BRASIL.
VALNILTON SILVA'' SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em

02/05/1973, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF n'" 675.738.515-53, CARTEIRA

NACIONAL DE 1L\BILITAÇÃ0 n° 01153610004, órgão expedidor DETRAN - BA,

residente e domiciliado(a) no(a) RUA CASTRO ALVES, 2, CENTRO, QUIJINGUE,
BA,CEP 48830000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial A 2 ENTRETENIMENTO LTDA,

nesta Junta Comercial
registrada legalmcnte por contrato social devidamente arquivado
Rua
Josc
Tomaz dc Almeida,
do Estado da Bahia, sob NIP^ n° 29202691114, com sede
inscrita
no Cadastro
S/N Centro Quijingue, BA, CEP 48.830-000, devidamente

Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 06.313.519/0001-06, deliberam de pleno e
comum acordo ajustarem a presente consolidação contratual, nos termos da Lei n“
10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas dáusuias seguintes:

CLÁUStILA PRIMEIRA. A sociedade tem por objeto social; SEPvVIÇOS DE

ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS;
Al UGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS,
SEM OPERADOR - GERADORES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E
ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES - lOLDOS,
SANITÁRIOS QUÍMICOS; GRADES DE PROTEÇÃO; ATIVIDADES DE
LIMPEZA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS; ATIVID.ADES DE

SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM

E
REPARAÇÃO
DE
GElíADORES,
MANUTENÇÃO
E
MOTORES
ELÉTRICOS; MONTAGEM
E
TRANSFORMADORES
_
,

CONDUTOR;

DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇO

DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM

,‘h
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ALTERAÇÃO CONTRAI UAL N“ 7 DA SOCIEDADE A 2 ENTRETENIMENTO
LTDA

CNPJ n“ 06.313.519/0001-06

MOTORISTA;

DE

FABRICAÇÃO

TECIDOS

ESPECIAIS,

INCLUSIVE

ARTEFATOS; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES

-

BUFÊ- PRODUÇÃO MUSICAL - ATIVIDADE DF. TRIO F.T.ETRICO.;COIETA DE

RESÍDUOS

NÃO-PERIGOSOS;

C01.ETA

DE

RESÍDUOS

PERIGOSOS;

PRODUÇÃO TEATRAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA;
'T'/^ T?

SERVIÇOS DE AL

ALANTE E DE SONORIZAÇÃO EM VEÍCULOS

MOTORIZADOS OU NÃO,COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE;SERVIÇOS

DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL; LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM COM OPERADOR
CNAE FISCAL

8230*0/01 - sei^iços de organização de feiras,congressos, exposições e festas
1354-5/00 - fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos

9001-9/03 - produção de espetáculos de dança
9001-9/02 - produção musical
9001-9/01 - produção teatral
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas aiiíeriornieute

7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comcrciab e industriais
não especificados anteriormeníe,sem operador

7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso tejunorário,
exceto andaimes

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor

7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas autcrioriucüte
5912-0/02 - serviços de mixágem sonora cm produção audiovisual
5620-1/02 - serviços de alimentação para eventos e recepções - bufe

4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com
motorista

4399-1/02 -montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4313-4/00 - obras dc tcrraplcnagcm
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
3811-4/00 - coleta dc resíduos não-perigosos

3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores
elétricos

9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial

outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos
correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos lermos do

ou

art. 1.076 da Lei n'* 10.406/2002.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N“ 7 DA SOCIEDADE A 2 ENTRETENIMENTO
LTDA
CNP.I n“ 06.313.519/0001-06

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa iniciou suas atividades em 26/05/2004 e seu
prazo de duração é indeterminado.
DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e
Cinqüenla Mil Reais) dividido em 450.000 (Quatrocentas e Cinqüenta Mil)quotas de
valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma. toialmente integrali7ado em moeda
corrente do país.

Parágrafo Único; O capita! social íica assim distribuído entre os sócios;
MARILANDIA SILVA SANTOS, cora 360.000(Trezenlos e Sessenta Mil) quotas,

perfazendo um total de R$ 360.000.00 (Trezentos e Sessenta Mil Reai.s)
VALNILTON SILVA SANTOS, com 90.(K)0(Noventa Mil) quotas, perfazendo ura
total de R$ 90.000,00(Noventa Mil Reais)

CLÁUSULA QUINTA. As quotas são indivisíveis e não poderão scr cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência nara sua

aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE
CLÁUSULA SÉTIM.\. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o)
com
os
poderes e atribuições de
Sócio(a) VALNILTON SILVA SANTOS

representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo
praticar todos os atos compreendidos no obieto social, sempre de interes.se da sociedade,

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
colislas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem

autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma
retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre
os sócios.

V/
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N» 7 DA SOCIEDADE A 2 ENTRETENIjíIENTO
LTDA

CNPJ d" 06.313.519/0001-06

1

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS
CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço paírinvoníal c do balanço uc resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
§ 1“ Por deliberação dos sócios a di.stribuiçâo de lucros poderá ser em nualquer período
do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2" A distribuição dos lucros poderá não obedecer a pailicipação do sócio desde que
aprovada pelos sócios cotistas.
CLÁUSULA NONA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.
O FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSUI..A DÉCIMA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo nos.sível on

inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) rcmanescente(s), o valor de seus haveres

será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da
resolução, verificada cm balanço c-spceialmcntc levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. 0(s) Administrador (es) declara(m), sob as

penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei

especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela.
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
faiimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia
popular,

ntra o sisteii*a

financeiro nacional, contra normas dc defesa da concorrência,

contra as relações de consumo,fó pública ou propriedade.
DOS CASOS OMISSOS

Req: 81900000387419
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Este documento pode ser verificado em hUp://regin-iuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 77158002416420

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secrelária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N“ 7DA SOCIEDADE A 2 ENTRETENIMENTO
LTDA

•••000021

CNPJ n“ 06.313.519/0001-06

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os casos omissos no presente contrato serão
resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei n° 10,406/2002.
FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de QUIJR^íGUE / BA para o
exercício c o cumprimento dos direitos c obrigações resultantes deste contrato.

E,por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
JINGUE / BA,4 de abril de 2019.
Mi

lARILANDIA SILVA SANTOS

,VA SANTOS

ADERBAL

ILVA SANTOS
/

^ortie^o a(}} firma(s) Mf.seiríihania Çí}ftLrtenticidade()

- fl i -/ ..■L^^e.do
E.Ti Testermiriho
TABELIONAIDJIÊ NOTAS. QülIiNGUEt 0' .

fó de
Thainà S.intana Damssccn

da

Osciefí^nte Autorizada

Atii>:ntlüüa<l«l)

Em Testemunho,

.

Kabgte Santana

^

e dou íé.
da verdade.

Mraira-EsCTCventg.
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JUCEB

-‘■000022
TERMO DE AUTENTÍCAÇAO

NOME DA EMPRESA

A 2 ENTRETENIMENTO LTDA

PROTOCOLO

196913462-09/04/2019

ATO

002-At.TERAÇAO

EVENTO

021 - ALTERACAO i)E DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAI.)

1

n

MATRIZ

hlIRE 29202691114

tNPJ 06.313.519/0001-06
CCRTinCO O REGISTRO EM 09A)4/2019
JL
A' .

EVENTOS

351

- CONSOl-lOACAO OKCONT RATO/KSTA rurO ARQUIVAMENTO: 97848416 '

1

t

+

H. (S. tit

TIANA RRGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral
I

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o n" 97848416 em 09/04/2019

09/04/2019

Protocolo 196913462 de 09/04/2019

Nome da empresa A 2 ENTRETENIMENTO LTDA NIRE 29202691114

JUCEB

,

Este documento pode ser verificado em ht1p://re9Ín.Juceb.ba.gov. br/AUTENTiCACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 77158002416420

Esta cópia foi autenticada digilalmente e assinada em 09/04/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
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•’'9 a presente fotocópie esti
■ -npinal, dou fé.

Quuingue/Ba

Í2 TRASLADO

dâ
■

COMARCA DE EUCLÍDES DA CUNHA BAHIA
Riia Felisberto Io«é da Silva, S/N

QUUINGUE-BAHIA
MARCOS FERRER SANTIAGO - TABELIÃO

da

rl..

Cunfia-Ba,J^;^^/yg
y/9
~

Lucíana*^fa sanfsna - f;$c ^

LIVRO: 47

FOLHA: 177^" '000026
N.^Ord. 160S?
S 2 \
I

f õ
?

! «

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ A EMPRESA A 2
ENTRETENIMENTO

LTDA, representada por VANILTON

:2 ^

X «
CO

&

l &

M

SILVA SANTOS, NA FORMA ABAIXO:
y-.a-or.R'

Saibam quantos este púbiico Instrumento dc Procuração virem que no segundo
dia do mês de maio do ano de dois raíl e dezenove (02.05.2019), nesta cidade de

Quijingue, Estado da Bahia, República Federativa do Brasil, neste Cartório do T
(Pnmeiro) e Único Oficio de Notas, a cargo do Tabelião, MARCOS FERRER
SANTIAGO, perante mim, THAíNÁ SANTANA DAMASCENA, escrevente
autorizada, como outorgante: A EMPRESA A 2 ENTRETENIMENTO LTDA, pessoa

jurídica de direito privado, com NIRE emitido pela Junta Comercial do Estado da Bahia
- JUCEB de n.° 29 2 0269111-4 e inscrita no CNPJ sob o n." 06.313.519/0001-06, com

sede na Rua José Toraaz de Almeida, s/n, Centto, Quijingue, Bahia, CEP 48830-000,

neste ato, representada pelo seu Administrador, na forma da cláusula sétima da ultima
alteração contraíuai, arquivada na respectiva Junta em 09 de abril de 2019, por
VANILTON SILVA SANTOS, brasileiro, maior, solteiro, empresário, natural de
Euclides da Cunha-BA, nascido em 02 de maio de 1973, fiiho de João Felisberto dos

Santos e lolanda da Silva Abreu, portador da Cédula de Identidade tipo RG de n°
0854705627 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 675.738.515-53, residente e domiciliado
na

Rua Castro Alves, 02, Centro, cidade de Quijingue, Bahia, CEP 48.830-0000. O

representante foi, reconhecido como o próprio, através das provas de identidade a mim
exibidas, que conheço, c dou xv . E, perante mim. Tabelião, foi-me dito que, por este

instrumento, nomeia e constitui como seu bastante procurador (a): ADERBAL
CTT \7 *

SANTOS, brasileiro, maior, solteiro, ernpresí.io, naíuial de

Quijingue/BA, nascido em 31 de outubro de 1964, filho de João Felisberto dos Santos e
lolanda da Silva Abreu, portador da Carteira de Identidade RG n“ 03749399 00 SSP/BA,
inscrito no CPF de n° 316.401.095-87, residente e domiciliado na Rua Jose Camerino de

Abreu, s/n, Jeremias, Euclides da Cunha, Bahia, CEP 48.500-000, Bahia, a que confere

Tabeuonato de Notas
/D A

QliíjíNSGUE/

BJ»M

I'/7*'

Fls. 178

demais atos pertinentes ao certame, em nome do Outorgante, inclusive outros
documentos o.ue sejam necessários mesmo aqui não expressamente enunciados,
podendo ainda sufastabelecer, tudo isento de prestação de conta, tudo que o outorgante,
dará c haverá por bom, fímic c vaHuw Para » lavraturà uesíe insirumenío ....X recolhido
o DAJEN° 2071.002.000997, no valor de R$ 81,46 (Emolumentos: R$ 39,95 /Taxa

de Fiscalização: R$ 27,94/FECOM;R$ 10,75/PGE:RS 1,56/FMMPBAR$ 0,81/Def.
Publica: R$ 1,05). Todos os documentos foram apresentados pela Outorgante que

também se responsabilizou pelas declarações prestadas, do que dou fé. O prazo desta
procuração é por tempo indeterminado. A pedido da parte e com base n a Lei N° 10.845
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2007, regulamentada pelo PRO\TMENTO CONJUNTO
N‘‘ CGJ/CCI - 009/2013, da rorre.qedoria Gerai da Jnsriça e tnaic a Tei Fctadnal n"

12352de 08 de setembro de 2011, lawei esta procuração, a qual,feita e lida em voz alia
c clara, achou era mdo conforme, outorgou, aceitou e assinou comigo à folha do livro .
t
arquivada nestas notas, dispensando expressainente, a presença e a assinatura de
|
t2
iS
<F
>

iesíemunhas instrumencárias, dou té. EMPRESA A 2ENTRETENIMENTO LTDA, !!>
CD
REP. VANILTON SILVA SANTOS. Eu, Thainá Santana Damascena, digitei, conferi,

subscrevo e assino ao 6nal. b^A MAIS.////////////////////////////////Trasladada em seguida.

g O I8 gU

f
^

(B O,

f*
7^*

EM TES rEMUNHO\^~Ç^DA VERDADE.
auientícacão
y

Cert:^

/

V
-

que a pressnte fotocópia esis

• 0 oripin^ dou fâ.

'4ÉSA A 2 ENTRETENiMENTO LTDA,
REP. VANILTON SILVA SANTOS

OutQ-gante

!fi

é
Ludüna Costa Saníanc - Esc.

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE
/

ESTADODA BAHIA

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

-•.000Ü29

SECRETARIA DE FINANÇAS

ALVARÁ DE LICENÇA
PARA

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
exercício

INSCRIÇÃO

2020

VALIDO ATE

00000045300168

NUMERO

31 de Dezembro de 2020

003911

CONCEDIDO A

A2 ENTRETENIMENTO LTDA - - A2 ENTRETENIMENTO-LTDA
RUA JOSÉ TOMA2 DE ALMEIDA, S/N CASA
BAIRRO: CENTRO QUIJINGUE(BA) CEP: 48.830.000
ATIVIDADE PRINCIPAL

:npj

9231203 - PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE
ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E EVENTOS CULTURAIS

06.313.519/0001-06

RESTRIÇÕES

OBSERVAÇÕES

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

08:00 as18:00hs
EMITIDO EM

28 de Fevereiro de 2020

ATENÇAO

1. O Presente alvará deverá ser afixado em lugar visível;

2. O Alvará só tem validade para o exercício e renovado anualmente;
3. Somente é válido o Alvará com o carimbo e assinatura da autoridade fiscal;
4. Qualquer rasura invalida o presente Alvará.

Fiscal de Tributos

Coordenaflor de TribulOB’

ESTADO DA BAHÍA

Pr@f%Hum d@ EucUdes da Cunha
0atmm do Prafeito

'•••0000.3Q

ATESTADO
DE

CÂPAaúÂDE TÊCmCÂ

í

PREFEÍTUR^i MUNíCIPÂL DE EUCUDES DA CUNtlÂ, Localizada no Cantro

:■ ü^?irsstrs!í?vtí MumccpaL
Baisro Jammias, Buciides da Ciumha, CNPJ .-í®
%-%SBSJ74/m, Nesta ato representado peio Sr. Prefeito Municipal, LUCiANO PINHEiRO
'■■■‘ííÂSCENÕ B S.^íNTOS, síos^ psra os devidos fins, que A2 SNTRETENiSnENTú LTDA,
S'üds na Pm José Tomáz cfe Almeida, SN, Centro, Quljmgue - BA, CNPJMP sot
prestou serviços de síugum de Pako, Sonorização, Banheiros

!€os, toidos, aaevados áe poliam, geradores, camarins, fec/jameníos, Uummaçã&,
: .esta ptMiure, cumprindo com todos os prasos e especificações aos quais foram
: :.s.??cs no rrosse termo de referência, como também no contrato firmando entre ests

® í; refsiida emprass. Contrato de 215/2017, vigêncm: 12 de junho de 2017 a
■ c;® sgastG ds 2017, Processo Administrativo N° 187/2Õ17, Pregão Presenciai íV®
•í-i^z/rX-^n. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço na ioaação de
e^.j^ips:msnfos dm in^aestrutura dasdnados aos tradicionais festejos de São João nos
S3 s 2$ de Junho de 2017, Socai da execução do serviço: Praçs de Eventos, no
r^Jor de R$ 373.806,00 (írazantos e setenta s três mli e oitocentos reais), total de efeüvo

ds ;5essosí para execução dos serv/ços: 10, segue em amxü a descrição dos serviços^
c-Jim suas qusnddsdes-.

.

ü(^

fz
Euciides da Cunhe, 31 de Julho da 2017
>

f.'

^ ^

Ap%?jA
. *> .

' :

.1 >

‘fÍHvi

13.6S8.774/0G01-S0

/hV

í

\.

42?
Dr:

mmm
P

oe eucudes Dí\ oj^h:

Centro Âdsninisírativo Miinicipsi
Lusiano Pinheiro Damasceno e Santos

Prefeitura Municipal de Sucüdes da Cunha

CEP 48.50ÍH)0C

L. EUCUDES DA OINHA-BAHIA

Centro Administrativo Municipal, s/n°. Bairro Jeremias, Eucüdes da Cunha, Estado da Bahia

CEP: 48.500-000. Telefax: {75} 3271 1410-CNPJ-13.698.774/0001-80

\r

DiÁBioX)ncrAL
-•Ji

elides da Cunba-BA

h

wst' n=inii rv>MnNirÍPinnFFUa.lDE.SDACUNHA.BAHtA«PODER0CECUTIVO« ANO. VII EOIÇÂO N® 00972• 12 DE^NHODE2017

•;-000L'3r"

•»

i
A Prefeitura Municipal de Eudides da Cunha, Estado da Bdhia,
vi»MfiviO o transparência dos seus atos vem PUBLICAR.
c

I,'

f.

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2017

f

PR£fEITUftA ,‘AUNICIPAL M

Srm

viUCUDIS
CUNHA
««avsB

Gestor: ludano Pinheiro Damasceno e Sanios
Sec. de Governo;

Editor: Ass. de Comunicação Eudides dc Cunha - BA

Leio o Dláiie ORclal da
Município no Intomet
ACESSE

www.indap.org.br
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£s3

MUNICiPi©
r

Prefeitura Municipal Euctides dá Cunha^^Bj

íiÁraC Or-ICiAL DO município de euclides da cunha bania

@

PODER EXECUTIVO

S

ANO, VII EDIÇÃO

00972 g>

y

12 OE JUNHO DE

ESTADO D.i BAHIA

Prefeitura de Euclides de Cunha

ggciídes da CunHa - SÁ, '<2 de junhc de 20-f?.

PKíEHSft UrtANiUNiClI^AL DÊ bUCLlUbS DÁ CUNHÃ
CNPJ N« 13.698.774/0001-80

PREGÃO PRESENCIAL N® 026/2017.
EXTRATO OO CONTRATO

Processo A-dministratlvo: 18í/2017. Contrato n®T 215/2017. Contratante; Prefeitui'a Municipal de
SuclkJss ca Cu,nha - 3A. Contratada: A2 ENTRETERíMENTO ITDA - ME. Objeto: Contratação cie

scnpresa para prestação ds serviço na locação de equipamentos de infraestrutura cJesliradas aos

tradicionais festejos de São Joâo nos dias 23 à 26 óe juniio de 2017. Vigência: Da data da
assinatura do contraio até i2 de agosto òe 2017. Vaior; R$ 373.800,00 (írezeníos e seteiila e trés

mi! e oitocentos reais). Dotação Orçamentária: Crgào: 05.07 - Secretaria Municipal de Educaçâc
Cultura, Esporte e Lazer / Fundo Municipal de Cuitura: Projeto/atividade: 2.025 - .Realização de

festejos tradicionais, Eiemenío de despesa - 3.3.30.39 QC - Outros serviços de terceiros - Pessoa
,1

uridia»; Fonte' 0100, conforme disposto na lei ge .rneios vigente.

Fernsnds Apolinsrfc Gaidlno
Pr*Anâ«r9i

Contra Admínisfstr^o Wuntcipal. s/n®, Sairra Jeraraias. Êuci^des oa Cunha, catado da Sahia.
C£P.A3:C3-MÜ Teletax: (75) 3271 1410-CNPJ- 13698.774/00C1-8C

.C <3idnt: 3í

..[-sh

Sistema õed-INOA?

CsrtjficaçâoAirfométia iCP-;i'
cL/CLiiyc® uAt^tJt^TA/

V

~í

5)1o «/wsviTiO>.,

-
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ESTADO DA BAHIA

Prefeitura de Euclides da Cunha
Gabinete do Prefeito

'••000033

Anexo /

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS

!tsrr:

Descrição Do Serviço

: Servi^s de iocação de palco 14x12, descrição: locação

Quant para 04 dias
com

j montagem e desmontagem de palco medindo 14 metros de frente
: por 12 metros de proftindidade, piso do palco em estrutura metálica

i 1

i com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de 2,00m.,

2

'

j com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas,
estrutura para p.a. üne com 11 mís de atíura e 20 praticáveis
medindo no mínimo 2x1x,050 ait Cada
\2

Serviços de locação de house mix medindo 5x5 com 1 andar par
mesa de som e iluminação, Spo duas quedas em aiuminc Q30 com

1

escada de acesso, 4 praticáveis medindo 2x1 com 1 melro de altura, i
Serviços Ha
de sistema de sonorização LCR • 04 mesas digitais com 56 !

canais

entrada (consois digidesign, PM5D equalizaçãc
paramétiica, compressor, gate por canat, 24 canais de saida com

equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; I

i sistema de sonorização line array norton, LSâudio, Veríec ou similar. I
I composto por 24 caixas dee- way (rês torres) , cobe.riura vertical de i

10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação j

do sistema ou acessórios para trabalhar em ground stadced , 32
caixas de sub grave com 2 falantes ds 18' cada , por lado; sistema
I de amplificação com 8 racks de potência com 4 amplificadores classe
id : com no mínimo 6,000 watts rms por canal em 2 omhs: 01

1

I processador digital com 4 entradas e 12 saídas: soffware de

; gerenciamento do sistema através de tablet ou computaoor; 02
mulíicabo de 56 canais de entrada, transformador de fase por canai
: com comprimento minimo de 60 metros; 02 mulocabo de sinal de 12

, vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento;
: main power trifásico de 63 ampères por fase, regulador de tensão.
^ voltímetro e amperimeto; 02 sistema de comunicação entre p.a. E
! monitor; sistema com 32 monitores passivos two-way com 02
j falantes de 12" e 1 drive cada; sistema de amplificação com 02 racks
; de potência ccm 4 arriplificadúies cada com pú&sibilitjaüe de atender
:.3

' 24 vias de monitoração por cada paico; side fiil composto por 3

I caixas tree-way de alta frequência e 3 de sub grave com falantes de

1 18' por ladoiem cada palco); sistema de amplificação para

; alimentação do side fiii composto por 02 rack com 4 amplificadores
: ciasse d , potência mínima de 2000 watts por canai; main power
trifásico de 125 a.mpères por fase , regulador de tensão, voltímetro ,
'amperimetro e transformador isoiador de 10.000 watts para

j alimentação em 110 voits; delay: 02 linhas com 8 caixas line array

I tree-way (norton. vertec, LSâudio, LA902), coneliva vertical de 10

• graus, cobertora horizontal de 120 graus , sistema de bumper para
; etevaçâo do equipamento; sistema de amplificação com 02 racks de
.ooíência com 4 amolificadores classe d, potência minimo de 6.000

; watts em 8 omh cada; processamento digital com 2 entradas e 6

I saidas; microfones com pedestais, mio-ofones sem fio, direct box,

' sub snake com muitipinos, 2 sistemas de monitor para batería SUB
3F 1600, 2 sistemas para contrabaixo GALLIE KRUGER, 2 sistemas
para guitarra JAZZ CHORUS.

l^tro Administrativo Municipal, s/n®, Bairro Jaremias, Euciic|es da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500 - 000, Telefax: (75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/0001-80
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Locação de 60 banheiros químicos, descrição: locação de banheiro
químico individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e

desmontagem, em polietileno ou material similar ,

:.’4

com

teto

translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de

1

fundo X 2,1ú de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel
higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do

I público em geral. Num total 240 diárias

i Locação de banheiros químicos para portadores de deficiências.

I descrição: locação de banheiro químico individual, portáteis para
j deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, >com montagem,
■ rMâriuíençâü diária e desiTiontagern, em poíjeüienú'

ou iViâteríâl

j similar, com teto danslúcido, dimensões padrões, que permitam a

2

; movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do

j banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de
seguranças que atendam as exigências previstas em

normas

técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais comoetenfes.
1 6

Senriços de locação de grupo gerador, descrição: locação de grupo
! gerador de energia móvel, com duração de 18 hs, silencioso com
I capacidade mínima de 180 kva, frifásico, tensão 380/220 watts, 60

2

: h2, com combustível, operador e cabos elétricos para lioação

I Serviços de locação de grupo gerador, descrição: locação de grupo
...
I gerador de energia móvel, com duração de 18 hs, silencioso, com
: caoacidade mínima de 260 kva, trifásico. tensão 380/220 watts. 60
hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação

2

Servi^s de locação de 800 metros linear de fechamento descrição"

locação com montagem e desmontagem fechamento, sendo os
■ mesmos em placas metálicas na aitura minima de 2.20 metros, com

1

'

travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para
saidas de emergência, de no minimo 4,40 metros de íarqura.

i Serviços de locação de 96 tendas abertas, desaiçào: locação

com

I montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas

1

de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 melros

, aitura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com
...
. iona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em
I geral.

^ Serviços de locação de tenda aberta, descrição: iocaçao

com

: montagem e desmontagem de tenda aberta, r>as dimensões mínimas
; de12 metros de frente x 12 metros de profundidade, com 03 metros

1

, aitora em seus pés ds sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com
I lona branca, esb^uíura em tubo galvanizado, para uso do público em

; geral.

' Cievadc para polida miiitar. montagens em estruturas tubulares

galvanizadas, medindo 3x1, com pé direito de 3 metros, capacidade

4

, para 04 (quatro) pessoas.

I Locação de camarins 4x4 (dezes^is metros quadrados) montagem,

j manutenção e desmontagem com piso de madeira revestido

com

' carpete na cor grafite com perfis de alumínio coberto com tenda,
! o*imatiz5do 4 spots de 100 wats, 01 tomada,

6

I Locação de 3 telões de LED outdoor, painel de led P8 profissional
resistente a sol e chuva com placa de transmissão ao vivo, medindo

..

j 5 melros de aitura por 3 de largura com esfrutura de Q30 de

. alumínio medindo 11 metros de altura e 5 de largura, com travas,

1

: Filmagem com 01 câmaras HD, transmissão ao vivo no evento, toda
I programação do evento e gravação edição do video.

I Locação de telão LED indoor, painel de ied P6 profissional com placa
•.14 I de transmissão ao vivo. medindo 6 metros de comprimento por4 de

2

: aitura com estrutura de Q3Q de alumínio medindo 8 metros de altura

Centro Administrativo Municipal, s/n^ Bairro Jeremias, Eudides da Cunha, Estado da Bahia
CEP: 48.500-000, leiefax: (75) 3271 1410-CNPJ-13.698.774/0001-80
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í e 7 tie largura, com b-avas.

: 70

^00035

j Serviços ds sistema de iluminaçéo - 01 mesa computadorizada 2048
I uanais; 64 canais ds oimmer montados em rack de 4.Ü0Ú watts por
j canal; 03 amplificador de sinal dmx de 8 vias: 24 refletores par 64
|com flitros fosco cores diversas;12 refletores eiipsoidais, 12
j ribalta-,12 strobo; 04 refletores minibrjtts ccm 8 limpadas dwe 650

I watts;36 refletores par ied rgbw; 24 moving bim 200, 40 metros de Q
'30 em alumínio especial; 24 ímx taiss; 06 comer box Injss: 12 comer

2

; 1 faces q 30; 06 tolhoo dc 1 torísiada, stevaçSo de õ metros com
i mariilhas s cintas; 02 máquinas de fumaça dmx; 02 hazers; sistema

! de iníercon com 6 pontos, 1 canhão perseguidor.
! Cobertura com 40 metros de oomprimento por SO tí e largura

com

SOOm de Q30, 80 cubos, 2000 parafusos, 5Ò cintas de Segurança,
2000 metros quadrados em lona transparente, com 7 mefros dè
i altura, presa sm rabos ria ann

•;.i6

1

Portais de Q30 sm aluminio com 9 metoos de altura^ por~5 rnetros

de comprimento, sendo 1 lintia de 15 metros de comprimento

1.17

na

altura de 9 metros, 1 linha de 15 metros de comprimento na altura de

3

7,5 metros do pé direito, fixado em cabo de aço.
Portais de 030 em aluminio com 9 meffos ds altura, por 10 metos
de comprimento, sendo 1 linha de 10 mefros de comprimento ns
altura de 9 metros. 1 linha ae 10 msffos de comprimentc na aitura de

1 40

. 7,5 metros do pé direito, fixado em cabo de aço,

[ Portais de Q30 em aJumínio com 6 metros ae aitura, por 5 mefros de
■

1.13

I cutrifMimertto, sendo 1 linha de 5 metros de comprimento na altora de
I

. S metros, 1 linha de 5 metros de comprimento na altura de 5 metros
I

2

do pé direito, fixado em cabo de aco,

■ :asteirs para palcro com 50 metros de comprimento e 11 meios^e
-.20

! altura para instalação de baner, son e lelão em frente aos palcos,

1

! com 330 metros de Q30,36 cubos, 576 parafusos, fixados com cabo
: de Açc,

Eucfitíes ds Cunha, 21 ds Julho dc 2017
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇAO
Lei Federal

PESSOA jurídica
SlS4 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

N« 54219/2020
CtnlecSn- ivi/nK/tfiyn

Validade: 30/09/2020
Lonsemo Kcgioncii ae cnyeiinana e Mgronomia aa eama

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/G6, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei. que a pessoa jurídica mencionada,-bem como seus
responsáveis técnicos e memoros do quadro técnico nao se encontram em debrto com as anuidades oo CKtA/BA.

Interessadofa)

Empresa; A 2 ENTRETENIMENTO LTOA ME
CNPJ;06.313.519/0001-06

Registro; 0010032940

Categoria Matriz
Capital Social: RS 450.000,00
Data do Capital: 23/12/2016
Faixa: 3

Objetivo Social: SERVtÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS: ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO: MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DE GERADORES. TRAívSFORírIADORES E MOTORES ELÉTRICOS NO AfvíBiTO DA cLcTRICA EM BAIXA TENSÃO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÃRIAS; COLETA DE RESlDUOS NAO-PERÍGOSOS: COLETA OE RESiDUOS
PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR; TUDO NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA(EM BAIXA TENSÃO).
Restrições do Objetivo Sodal:
Endereço Matriz: RUA JOSé TOMAZ DE ALMEIDA. S/N, CENTRO, QUUINGUE, BA,48830000
Tipo de Regislro; DEFINITIVO(EMPRESA )
Data Inicial: 20/05/2616

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001003741BA
Descrição

CtKllUÂU Ut KtüIblKU t UUIIAÇÂU PtbbUA JUKIUIUA
Ittformaç&es / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos proOssionais constantes de seu
quadro técnico,

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Ano: 2019(1/1)
Autos de Infração
Nada consta

Responsáveis Técnicos

.

Profissional: ANDERSON LUIZ MARQUES DE ALBUQUERQUE

(xegtstro; üou/rüru4«
CPF:036.528.984-19
D0Ío iníuXr. 25/10/2019
Di

Dsts Fim dc Contrato: fcdsftnido
Títulos do Profissional:

çmçfnHEIRO ELpTRicSTA

Atribuição: ARTIGO 1“ DA RESOLUÇÃO N" 427/99, E, OO ARTIGO 8' DA RESOLUÇAO 218/73 RESTRITA A UTILIZAÇAO DA
ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO,AMBAS DO CONFEA NO AMBITO DA AUTOMAÇAO'
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO
Profissional: SÉRGIO MAURÍCIO DE MATTOS FUCS
Registro: 0506064163
CPF; 377.564.005-34
□ala Inicio: 09/08/2019
□ala Fim: Indefinido
Data Pim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição; Artigo V da resolução 218/73 do CONFEA
I ipo de Kesponsaoiiiaade: HbSKUNSAVtL l tCMUU

A autenlicidacle desla Cenidâo pode ser veriftcada

http://cre8-ba.siiac.coni.br/0uWico/, com a chave. c221»

I.TíJOiSO c-.. Ca'0i,'.

4c 12.24;2C PO." aCapL :p; 1Cí.q4Z.ti7.32

Página 1/1

CERTIDÃO DE REGIST.RO E QUITAÇAO

CREA-BA

PESSOA física

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

N° 44483/2020
Emissão: 26/02/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: aZAAd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

-•-OG0037

de 24/12/1966, conforme os
CERTIFICAMOS que o profissional mencionacío encorlra-sc registrado reste Conselho, ros termos da Lei 5.194/66,
dados adma. CERTIFICAMOS,ainda, face o estabalecimento nos artigos 63 e 69 da referida Lei, qje o Interessado nâo se encontra em détito com o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.
Interossatío(a)
Profissional: ANOERSON LUIZ MARQUÊS DE ALBUQUERQUE
Registro' 0507707044

CPF:036.528.984-19

Tipo de Registro: DEFINITIVO(PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAlS )
Data de registro: 08/09/2009
Tftult)(s)

graduaçAo
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 1* DA RESOLUÇÃO N» 427/99, E, DO ARTIGO 8« DA RESOLUÇÃO 218/73 RESTRfTA A UTILIZAÇAO DA ENERGIA ELÉTRICA
EU BAIXA TENSÃO, AMBAS DO CONFEA NO ÃM0ITO DA AUTOMAÇÃO'
Instituição de Ensino: Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC
Data do Formação: 21/08/2009
Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
informações / Notas

- A taisifleação deste documento constitul-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal,
- CERTIFICAMOS que caso

ocorrajmj alteraçáo(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade

para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga
Ano. 2020(1/1)
Autos de Infração
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: A 2 ENTRETENIMENTO LTOA ME
Registro; 0010032940
CNPJ: 06.313.519/0001-06

Data inicio: 25/10/2019
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Respor>sabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

AaulemiOdade desia Certidão pode ser verificada sm; htlo;//cres-ba.8ilâc.eom.br/pubUco/, com a cbave: aZAAd

Impresso emi 13/05/2020 âs 13:44-34 por sdapl. Ip: 179.178.232.154

■•••000038

a2 entretenimento ltda
CNPJ: 06.313.519/0001-06

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
Pelo presente instrumento particular, a pessoa

jurídica A2 Entretenimento LTDA

de Almeida, S/N, Bairro Centro, Quijihgue/6ahia,

ccm sede na Rua José Tomaz
Rua Aurelino Andrade, N“
representada por Ader^al Renüton Silva Santos residente na
n' 0374939900 e CPF n°

•

2^6 Bairro Centro, Quijtngue/BA, portador do RG

e 0 Profissional
31640109587 Pessoa jurídica ora denominada CONTRATANTEsolteiro, portador

aMDERSON LUIZ MARQUES DE ALBUQUERQUE, brasileiro, ma.or
' ' - 52898419 e CPF n* 036528984-19, e Titulo Profissional de Engenhe.ro E'«n°«a
RG n

residente na
com

Rua Don iackson' 61505
B Prado- CREA/BA
, n‘184. Baiaquirro Centro,
Cunha/Bah,^
denominado CONTRATADO, tem
n

carteira profissional

justo e avençado o seguinte:
PRIMEIRO -

o CONTRATADO responsabilizar-se-á pelos serviços de consultoria bem como, pela

avaliação e perícia do grupo gerador que
§ 1» - O CONTRATADO teraá

forem instalados pelo CONTRATANTE.

absoluta autonomia no que respeita a responsabilidade

técnica ora assumida;

§ 2° - Ambos, CONTRATANTE E CONTRATADO, comprometem-se a cumpnr o

estabelecido na lei n" 5.194, de 24.12.66, e respectiva regulamentado;
das 8:00 às 12:00.

de R$ 5.988,00 (cinco mi!
dia 15 (quinze) do mês
novecentos e oitenta e oito reais), que ser-lhe-ão pagos ate o

terceiro * o

CONTRATADO, receberá, mensalmente, honorários

subsequente ao vencido, em moeda corrente e

da forma que for negociada entre as partes.

indeterminado, podendo ser rescindido

Ztdr dos Lntratantes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) d,as a outra parte.

ntlARTO - A duração do presente contrato por tempo
por

V-

■*>ôu4ingue, 28/08/2019.
ÍV.I

711

i- !

j_

;

N

J

Assinatura do Profissional

As^natura do C ÍTtmtãnte
I

!
/

i*/
%

j:'.

r<econheço por semeiharça
SILVA SANTOS
Sm le$te munho

SfT.

fj.'

■m-

Reconhece por

BCneiHANCA 9991 flti»a(s) fl e

AMOERSON LUU
l■a]

a,>’)WnaTs) aé:AOÉR'BAC RÊnTLTON

de Fralta# 31/ie/2Bli
Testeounho (
j

JUSINEIOE DE SOUZA ROSA
;
CSCREVEHTE
/ ly

■•S ■

.■V
â-*'

m

e«il !R$ 2,42Totall

Sarbosa

(3^

OACüNHA-SA 5/' 1/2019. ValordoAlo RS o.ou

4^

iSsS A8256481-0
iggiDRFCON^MeNTO

es

) da verdade

da verdade. Deis* D»

Escrevente Autonzada. A
validade acompanhada do GR Cede-BUCIIDES

Lauro

DE ALBUQUERQUE (49Q783)

•fi

selUs): 14M.A0 2e46r/o

lil

*t]6B.3u»'t>r/autentlei<íade

UM-

Üii

m

#1

[5

‘•la

Fa
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Sexta-feira

Diário Oficial do

11 de Janeiro de 2019
7-Ano -N°1406

Quijingue

município

'*•-000033
r

w • A

QUUINGUE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE
CNPJ N" 13.698.782/0001-26

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

1° ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N"; 007/2018
CONTRATO N°: 007/2018

CONTRATANTE: Município de Quijingue- BA/Secrctaria Municipal de Administração
CONTRATADO: A 2 ENTRETENIMENTO LTDA - ME

OBJETO: O objeto do presente TERMO ADITIVO é a prorrogação, da vigência do
contrato n° 007/2018, oriundo do processo dc PREGÃO PRESENCIAL n" 002/2018, que

tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato n" 007/2018, oriundo do processo de

Pregão Presencial n" 002/2018 com objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇO

NA

LOCAÇÃO

DE

EQUIPAMENTOS

DE

INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 DO MUNICÍPIO DE QUIJINGUE - BAHIA. Cujo

processo passa a fazer parte integrante deste instrumento contratual, independentemente de
transcriçõesPRAZO DO ADITIVO; até 10/02/2019
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 10/01/2019

CNPJ: 13.698.782/0001-26

Praça Hcritiógenes José da Silva. S/N Centro- Tcl.:(075)3387-2196/2317.
CEP: 48.830-000- Quijinguc-Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LA/MT+/TVHVT4ZOENSVJBW

Esta edição encontra-se no site: www.quijinguG.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

f.

'.*-000040

A2 ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ:06.313.519/0001-0e

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

esente
Peio pre
com

instrumento particular, a pessoa jurídica A2 Entretenimento LTDA

sede na Rua José Tomaz

^'epresentada por Aderbal
'lOO’

de Almeida, S/N, Bairro Centro, Quijingue/Bahia,

Reniiton Silva Santos residente na Rua Aurelino Andrade, N°

Bairro Centro, Quijingue/BA, portador do RG

n’ 0374939900 e CPF

51640109587. Pessoa jurídica ora denominada CONTRATANTE e o Profissional SÈRGIC
iviAURiClO MATTOS FUCS, brasileiro, maior solteiro, portador do RG n° 01623130-93 e .
Títuio Profissional de Engenheiro Civil residente na Rua José
carteira
Abreu, n ® 112, Bairro Centro, Euclides da Cunha/Bahia, com

:PF n° 377564005-34, e
lamerindo de

profissional n’ 21550/0 - CREA/BA aqui denominado CONTRATADO, tem justo e

svencado o seguinte:
PRIMEIRO -

O CONTRATADO responsabiiizar-se-á peios serviços de consultoria bem

como, montagem

de todas estruturas que forem executado pelo CONTRATANTE.

- O CONTRATADO terá absoluta autonomia no que respeita
responsabilidade técnica ora assumida:

a

§ 1“

§ 2' - Ambos, CONTRATANTE E CONTRATADO, comprometem-se a cumprir o

estabelecido na lei n“ 5.194, de 24.12.66, e respectiva regulamentação;
SEGUNDO

horas.
- O CONTRATADO terá um período de trabalho semanal de 14
^

distribuídas nos seguintes dias e horários: Segunda Feira das 07:00 as 12:00 e das 1:,:00
às 18:00 e Terça Feira das 8:00 às 12:00,

TSRCEíRO - O CONTRATADO,receberá, mensalmente, honorários de R$ 5.988,00(Cinco
do

Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais), que ser-lhe-ão pagos até o dia 15 (quinze)
da forma que for negociada entre

mês subsequente ao vencido, err. moeda corrente e

as partes.
ser

podendo
QUARTO -^'^vração do presente contrato ée por tempo fá^erminado,
de 30 (trinta) dias à

rescindido p#èuaiquer dos contratantes, mediante aviso

vt

outra parte.
IV

Quijingue, 30/07/^^.
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PODER JUDICIÁRIO
f

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

•• 000041
CERTIDÃO ESTADUAL

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

CERTIDÃO N°:004259765

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidio poderá ser confirmada pela internet
{http://esaj.ttba.jus.brrsco/abrirConferencia.do).

no

sito

do Tribunal de Justiça

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 06/05/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

A2 ENTRENIMENTO LTDA, portador do CNPJ: 06.313.519/0001-06, estabelecida na Rua José Tomaz de

Almeida, casa, centro, CEP: 48830-000, Quijingue - BA.*********•«*•*••« «F«*»****«ti >ra»>r*

ft k ** A*«K»***4r

Os dados informados são de responsabiiidade do soücitante, devendo a tituiaridade 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, quarta-feira, 6 de maio de 2020.

004259765

PEDIDO N‘':
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PREPEITURA MUNICIPAL DE QUUINOUE
QUIJINGUE-BAHIA
DEPARTAMENTO DF TRiRlJTOS
r’or+i«^a/^ Mo- nnnnnnio

CERTIDÃO NEGATIVA PE DÉBITOS MUNICIPAIS
Contribuinte:

A2 ENTRETENIMENTO LTDA-

Endereço:

RI)A .inS(^ TOMAZ DE ALMEIDA S/M CENTRO

Complemento;

CASA

Cidade/UF:

OIIIJINGUE-BA

CPF/CNPJ:

06313519000106

iscrição Estadual/RG:
iiKfcríçrão municipaí:

LnjLnjUOHSOUU I 00

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que
V|16icrill Cl

É certificado

ClVIClOe

ni iCk

não i^nnetam
,—^

créditos tributários e inscrições em
administrados pela Fazenda Municipal.

a
.
W»ll

dívida

••aI^Aem «MA

AM*i

ativa

do

Município,

Estci utíiiiuãú reTere-se exciuslvciineiitu à »ltu«içãü du sujeito pct»alvu no
âmbito da Fazenda Municipai.

GERADA EM:05/05/2020 15:53:04 horário de Brasflia
EMITIDA EM: 05/05/2020 15:53:04 horário de Brasíiia
VALIUA Al t: WNÍU\J^[J

CHAVE DE VALIDAÇÃO: 4FMUTN09
Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portai: ht{D://www.ke60informatica.com.br/ooi1al/web/auiiinaue.autenticacnd

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

www.keepinfomiatica.com.br/[)ortal/web/srte/emite<rd

1/1
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:;.A|XA H<ZONC:M ZA PeCÊRAL

Certificado de Regularidade
r/^Tro

\jL\ji J. VJ i k? - v^JtVJT

Aiiai«riÇaOa

0u.3X3.519/CCCl-GG

Svãzâú Süciak2 cNTkeitNlMtNTÜ LTDA ME

Endereço: RUa jose tomaz de almeida sn / centro / qudingue
/ BA / 48830-000

A rai V a

M..»!
kw

.1

cucioi, i iu u!>u ud dtriDuiçao que ine

confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990,
certifica

ni 10
n ——í

nesta data, a empresa acima identificada

encontra-se_em situação regular perante o Fundo de
üarantla do lempo de Serviço - FGTS.
r\

w

^

Certificado noo scPvirá dc prova contra

cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o

Valldade:22/03/2020 a 19/07/2020
LÍiiCaÇcivr ■^Uiii€rOi ZwZüuJ22ül2S3455G11000

Tnfnrmarãn nhtiria pm 08/08/7070 18:37:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos
Lei esta condicionada a verificação de autenticidade

em
no

cj^o Ha CaixaI WWW.caixa.Qoy.br

htipsr/yconsulta-crf.caixa.gov.bf/consultacrl/pages/consuHaEmpregador.lsf

1/1

tiOVlí;K--NU DU ESTADO DA BAHIA

Emissão: 05/05/2020 16:02

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos iributários
A <144

9

9 ÔC6

44
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••;-000044

Ar* 40Q4.
^AA'
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Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N“: 20201321025

RAZÃO SOCIAL

A 2 ENTRETENIMENTO LTDA
T

ôu.313.519/Ovvlnru

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
iwcnuiicõuã, reiãtivãs SOS tributos ãurriii~i3trõdc3 por esta Gecrôtanã,

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 05/05/2020, confomie 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

FAZENDÃRIAS OU VIA INTERNET. NO ENDEREÇO htto://www.sefaz.ba.aov.br

WWC* W

yM

O conjunto do cortdo

9

i{ dc inSsr.ÇwC mC OPP cu m1
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Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página I da 1
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Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

uckTÍDÂu K<U9Í IIVÃ UUM l:^ti IU9 Ut NbUÃríVA Dt: UbBITOb RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: A 2 ENTRETENIMENTO LTDA
CNPJ: 06.313.519/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar

e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172. de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos: e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
toriOR nR íSrnãr»R P fiinrinR núhfir-rvR Ha arimini«trarã<^ Hirata a ala v/inr-uloH/^e Pafara-ça à ejtiia/^ã^ Hn

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>.
.«^rtidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:56:37 do dia 04/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2020.

Código de controle da certidão: 88D6.8356.10A7.0B13
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nnjno •

^trabalhistas

z_ 2 *?i'T'T'Dprpi:.M

(MATRI2 E FILIAIS) CNPJ: 06.31 3.519/0001-06
Certidão n''; 518271/2020

Expedição: 06/01/2020,
Validade: 03/07/2020 Hr'

cn:a

/% V1f>.

y

C e r t i f i

às 13:56:14

180 {cento e oitenta) dias,

w •

c a - s e

que

A

2
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« EUCLIDES

!f DA CUNHA
NOSSA GENTE Ê0 NOSSO MNOA CAGIAHO

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha

'.•-000047

Euclides da Cunha- BA, 06 de Maio de 2020.

GABINETE DO PREFEITO

A/C; Comissão Permanente de Licitações(CPL)

REFERÊNCIA: Contratação da empresa A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME, inscrita no
CNPJ n° 06.313,519/0001-06 para locação de toldos, e cadeiras, para apoio as ações

implementadas pela vigilância sanitária e epidemiológica em caráter emergencial,
relacionada ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do COVID-19, na forma da lei federal n° 13.979/20, e alterações

posteriores, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município
de Euclides da Cunha-Bahia.

Em resposta ao oficio expedido pela Secretaria Municipal de Saúde no dia 06 de Maio de
2020. solicitando a Contratação da empresa A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME, inscrita
no CNPJ n° 06.313.519/0001-06 para locação de toldos, e cadeiras, para apoio as açoes

implementadas pela vigilância sanitária e epidemiológica em caráter emergencial,
relacionada

ao

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do COVlD-19, na forma da lei federal n° 13.979/20, e alterações

posteriores, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município
Euclides da Cunha-Bahia. Autorizo abertura do referido processo e encaminho ao
setor de Licitações para demais providências administrativas.

de

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Bahia.
ppntro Administrativo Municipal, s/n“. Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da1-80.

Centro

530- OOÓ, Telefax:(75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/000
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EUCUDES

^ DA CUNHA
NO$SA GEHTE E0 »«»S0 MNOR CCGU>«0

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de EucUdes da Cunha

■:"-Üü0048

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 134/2020

DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO: 040/2020

DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E NAO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO: a
razão da escolha por uma Contratação da empresa A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME,

inscrita no CNPJ n° 06,313.519/0001-06 para locação de toldos, e cadeiras, para apoio as

ações implementadas pela vigilância sanitária e epidemiológica em caráter emergencial,

relacionada ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do COVlD-19, na forma da lei federal n° 13.979/20, e alterações

posteriores, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município
de Euclides da Cunha-Bahia, que não comporta realização de certame licitatório,
disponibilizado pela Lei 8666/93.

DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE: Em análise aos

presentes autos, observamos que foram realizadas pesquisas de preços junto ao mercado

local, tendo a empresa apresentando o menor preço global, bem como toda documentação
pertinente a sua habilitação jurídica, fiscal e trabalhista.
DA JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS: Foram apresentadas junto à solicitação da unidade

requisitante o número mínimo de 03 (três) cotações, com os itens e unidades de medidas,

devidamente especificados atendendo ao preceito da ampla pesquisa de mercado definida
em lei.

PARECER TÉCNICO DA CPL: Ratificamos a legalidade do processo de Dispensa

Emergencial de Licitações, amparado no art, 24, inc II, da lei 8.666/93, e Lei Federal N°
13.979/20, face ao atendimento de todos os pré-requisitos legais. Sendo assim, não há

impedimento de ordem legal para o acolhimento da postulação da dispensa.

Euclides da Cunha - BA, 06 de Maio de 2020.

AG

Centro

HJAIL^

ÍÍGEOsTÃDÕS SANTOS JUNIOR
RESIDENTE DA CPL

Administrativo Municipal, s/n°. Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da0 Bahia.
CEP; 48.500-000, Telefax: {75)3271 1410-CNPJ - 13.698.774/0001-8
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ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha

-;-‘0üOO49

Euclides da Cunha - BA, 06 de Maio de 2020.

Da: Comissão Permanente de Licitação
Para: Setor de Contabilidade

Assunto: Informação sobre dotação orçamentária para Contratação da empresa A2
ENTRETERIMENTO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 06.313.519/0001-06 para locação
de toldos, e cadeiras, para apoio as ações implementadas pela vigilância sanitária e

^

da emergência de
epidemiológica em caráter emergencial, relacionada ao enfrentamento
do
COVID-19.
na forma da lei
saúde pública de importância internacional decorrente
atender as demandas da

federal n° 13.979/20, e alterações posteriores, visando
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Euclides da Cunha-Bahia.
Processo Administrativo: 134/2020.
Prezado Senhor,

Em observância ao art. 14, da lei 8.666/93 solicitamos do setor contábil a indicação dos

recursos orçamentários visando a Contratação da empresa A2 ENTRETERIMENTO

LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 06.313.519/0001-06 para locação de toldos, e cadeiras,

em caráter
para apoio às ações implementadas pela vigilância sanitária e epidemiológica
de saúde pública de

emergencial relacionada ao enfrentamento da emergência
lei federal n-^ 13.979/20,
importância internacional decorrente do COVID-19, na formadadaSecretaria
Municipal de
e alterações posteriores, visando atender as demandas
Saúde do Municipio de Euclides da Cunha-Bahia.

Caso exista previsão favor indicar a fonte do recurso correspondente à reserva no valor
de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatjp mil reais).
Atenciosamente,
AGNAILTON

(

íELISTA dos santos junior
PRB IDI-NTE DACPL

cen.ro Administrativo
Mu^icipaU/n^Baj^roJe^e™^
CEP: 48.500-000.
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MOS&A Gsnc 10 MSSO MMC« OAGUU«

fST/ÍOO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha

-.000050

PARECER CONTÁBIL
Euclides da Cunha ■ BA,06 de Maio de 2020.
Do: Setor de Contabilidade

Para: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Resposta ao Processo Administrativo n° 134/2020
Senhor Presidente.

Em resposta à solicitação formulada por vossa senhoria, a respeito da existência de
dotação orçamentária para custear despesas relativas a Contrataçao da empresa A2
ENTRETERIMENTO LTDA ■ ME, inscrita no CNPJ n° 06.313.519/0001-06 para locação

de toldos, e cadeiras, para apoio as ações implementadas pela vigilância sanitária e

da emergência de
epidemiológica em caráter emergencial, relacionada ao enfrentamento
do
COVlD-19,
na forma da lei
saúde pública de importância internacional decorrente
atender as demandas da

federal n° 13.979/20, e alterações posteriores, visando

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Euclides da Cunha-Bahia, tenho a informa-

lhe que:

a) Existe previsão orçamentária para o valor da contratação e a mesma encontra-se
reservada;

b) A Dotação orçamentária que correrá tal despesa é:
Órgão; 03- Fundo Municipal de Saúde
Secretaria; 06 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 06.09- Fundo Municipal de Saúde

Atividade: 2049 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Básico em Saúde.
Fonte: 14

Elemento de despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

Valor - R$ 54.000,00(cinquenta e quatro mil reais).

/~\/\

Atenciosamente

Setor de Contabilidade

Centro

Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Eudides

80
CEP;48.500-000, Telefax:(75) 3271 1410-CNPJ - 13.698.774/0001-
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NOSS^tCeNTEE 0 NOSSO PiUOR OQ3ULHO

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha
Euclides da Cunha - BA,06 de Maio de 2020.

Da; Comissão Permanente de Licitação

Para: Procuradoria Jurídica e/ou Assessoria Jurídica

Assunto: Contratação da empresa A2 ENTRETERIMENTO LTDA ■ ME, inscrita no CNPJ

° 06 313 519/0001-06 para locação de toldos, e cadeiras, para apoio as ações

n

implementadas pela vigilância sanitária e epidemiológica em caráter emergencial,
relacionada ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do COVID-19, na forma da lei federal n° 13.979/20, e alterações

posteriores, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município

de Euclides da Cunha-Bahia.

Processo Administrativo: 134/2020

Em conformidade com Lei Federal 8.666/93, mas precisamente no seu art. 26, parágrafo

solicito que seja previamente examinada a solicitação para contratação através de
Dispensa Emergencial de Licitação, e que seja elaborado um parecer jurídico para que o
único,

mesmo

transcorra dentro dos tramites legais e lisura administrativa.

Informamos que foi utilizada como fundamentação legal para esse processo de dispensa
de licitação o art. 24, inciso li da Lei Federal 8.666/93, e Lei federal n® 13.979/2020.
Segue em anexo

todo Processo Administrativo contendo a Solicitação de despesa da

Unidade requisitante, cotações, razão da escolha da Prestação de serviço, documentação
de recursos orçamentários e minuta
para habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, indicação

^ de contrato para devida apreciação.

Caso opine favoravelmente pela contratação favor encaminhar parecer jurídico favorável

e proceda com a devida
para que a autoridade superior ratifique o ato de
dispensa
publicidade, face ao disposto no art. 26, da Lei n“. 8,666/93.
Atenciosamente,

O

R

^

—Q

KÓfJAILTON EVANGELISTA DOS/SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE DA C

Centro Administrativo Municipal, s/n», Bairro Jeremias. Euclides ^un^^-80
CEP: 48.500-000, Teiefax;(75)3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/0001
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ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha-Bahia

•.•0G0Q52

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO EM CARATER
EMERGENCIAL CONFORME LEI 13.979/20 PARA O
ENFRENTAMENTO

DO

COVED-19

PARA

PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DESTINADOS A SAÚDE
QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE EUCLIDES
DA

CUNHA

E

A

EMPRESA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRATO N° XXX/20XX

A Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha, com sede no Centro Administrativo Municipal, s/n°.
Bairro Jeremias, na cidade de Euclides da Cunha /Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n
13.698,774/0001-80, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Luclano Pinheiro
Damasceno e Santos, inscrito no CPF sob o r^° 013.979.545-66, portador da Carteira de
Identidade sob o n° 08408081 78, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a
X,
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ n“ XXXXXXXXXX/XXXX-X
com sede na

Município

Rua XXXXXXXXXXXXXXXX, XXX, XXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXXXX,

no

de XXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXX, doravante designada CONTRATADA

neste ato representada pelo Sr^ XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador (a) da Carteira de
^ Identidade sob o n° XXXXXXXXXXXXXXXXXX, expedida pela SSP/BA e portador do CPF sob o
XXXXXXXXX, n°
n° XXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXXXX

XXX, CEP XXXXXX-XXX, no Município de XXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX, tendo em

vista 0 que consta no Processo Administrativo n° XXX/20XX em observância às disposições da
Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei n“ 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais

legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa
Emergencial de Licitação n° 0XX/20XX, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

da Cunha, Estado da Bahia.
Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides
13.698.774/0001-80
CEP: 48.500- 000, Telefax:(75) 3271 1410- CNPJ -
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O objeto do presente Termo de contrato tem por fim a Contratação da empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.1.

XXXXXXXXXXX, com valor global, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no
Termo de Referência.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Processo de Dispensa de Licitação,

1.2.

identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

Discriminação do objeto:

1.3.

Enfrentamento de Emergência de Saúde Pública decorrente do Covld-19
ITEM

DESCRIÇÃO/

DIARIA

VALOR

QUANT.

VALOR TOTAL.

DIÁRIO.

ESPECIFICAÇÃO
Toldo 5x5m tipo

1

DIARIA

60 dias

R$

R$

DIÁRIA

60 dias

R$

R$

pirâmide, montado
em tubos

galvanizado, com pé
direito de 2,40, 20

(vinte) unidades.
2

Cadeiras plásticas na
cor branca, 400

(quatrocentas)
unidades

VALOR TOTAL R$

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 1-0 prazo de vigência deste Termo de Contrato é de XX(XXXXX)XXXXXX tendo início na
data de XX/XX/20XX e encerramento em XX/XX/20XX, prorrogável por períodos sucessivos,
de emergência de
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação

saúde pública de importância internacional, declarada por meio da Portaria n° 188, de 3 de
Uma vez cessada a
fevereiro de 2020 do Sr. Ministro de Estado da Saúde. Destacando que
de saúde pública, o
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência

Centro Administrativo Municipal, s/n^ Bairro

da Bahia.
Euclides da Cunha, Estado
80

CEP: 48.500-000, Telefax:(75) 3271 1410-CNPJ - 13.698.774/0001-
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contrato não poderá mais ser prorrogado, mantendo os seus efeitos até o fim do seu prazo de
vigência, conforme art. 8° da Lei n° 13.979/20.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1

- O valor do presente Termo de Contrato é de R$ XXXXXXXXXXXXXX

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX); a ser pago após a Prestação de serviço, conforme a utilização;
3.2 O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de
Referência.

3.3 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas.

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
3.4 - Os preços são fixos e irreajustáveis;

3.5 - O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias da apresentação Fatura / Nota Fiscal, em
02 (duas) vias que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de Finanças para a devida
aprovaçao, de

acordo com o art. 5°, § 3°, da lei 8.666/93.

3,6 - A Fatura / Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Euclides da
Cunha inscrita no CNPJ/MF n° 13.698.774/0001-80, sediada no Centro Administrativo Municipal,
s/n°. Bairro Jeremias, neste Município.

3.7 - Não será efetuado qualquer pagamento a titulo de antecipação do valor contratado mesmo
que a requerimento do interessado.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - A Dotação orçamentária que correrá tal despesa é; Categoria Econômica 3000 - Despesas
Correntes;

Órgão: XX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria: XX - XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Unidade- XXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Atividade: XXXX - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bemerto de despesa: XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Valor - R$ XXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
da Bahia.
„ Administrativo Municipal, s/n", Bairro Jeremias, Euclides da Cunha Estado
1-80
CEP: 48.500-000, Telefax:(75) 3271 1410- CNPJ - 13.698.774/000
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Fundamentação legal; art. 24, inc. 11, da lei 8.666/93, Lei Federal 13.979/2020
CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

5.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8,666, de
1993;

5.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato;
^

5.3

- As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
CLÁUSULA OITAVA -DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.10 serviço deverá ser realizado de forma integral com a máxima urgência, mediante a
apresentação de “Requisição de Fornecimento”, nas quantidades e localdaestipulados,
Secretaria
devidamente assinada por servidor designado como Representante

solicitante, conforme Termo de Referência, em anexo.
CLAÚSULA NONA DA- FISCALIZAÇAO

8 1A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência em
anexo.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9 1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de referencia e
proposta, assumindo como exclusivamente seus os
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e. ainda:

sua

riscos e as despesas

9 1 1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Termo de Referência e sua proposta, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a procedência

de acordo com
9 1 2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto
artigos 12.13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8,078, de 1990)

os

centro Administrativo Municipal, s/n°. Bairro Jeremias Euclides da Cunha Estado da Bahia.
CEP: 48,500-000

Telefax:(75) 3271 1410-CNPJ - 13.698.774/0001-80
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9.1.3, substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado, o objeto com avarias
ou defeitos;

9,1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovação;

9.1.5, manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação:
9.1.6, indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9.1,7. Responsabilizar-se pelas plenas condições de uso e funcionamento de bem adquirido
quando não se tratar de equipamento novo nos termos do art. 4°-A da Lei n°
13,979/20.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1.

Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666/93, a Contratada que:

lO.l.l.lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas

em

decorrência da contratação;

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato:

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. Cometer fraude fiscal:

10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções;

acarretem
^ 10.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
prejuízos significativos para a Contratante;
10.2,2.

Multa moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o

valor da parcela inadimplida, até

iimite de 30 (írina) dias; Nota explicativa: A

Administração deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto, qual o prazo limite parada
mora da contratada, a partir do qual a execução da prestação deixa de ser útil para o órgão
e enseja a

rescisão do contrato. Lembre-se que esse modeio é apenas uma sugestão; é

possível escalonar as multas conforme os dias de atraso, por exempio.
10.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no

caso de Inexecução total do objeto;

10.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

CentroCEP;
Administrativo
Municipal, Bairro
RQÍyyí/nnnf 80°
48.500-000. Telefax:(75) 3271 1410-CNPJ - 13.698.774/0001-80
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10.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa peia quai a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

10.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
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 a

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

As sanções previstas acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente

10.3.

com as

de muita, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, Mi e IV da Lei n° 8.666, de 1993,

10.4.

as empresas ou profissionais que:

10.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.5.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observandose 0 procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de
1999.

10.5.1. Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em processo

administrativo para aplicação das sanções deste item enquanto perdurar o estado de
calamidade de que trata o Decreto Legislativo n*^ 6, de 2020, nos termos do art. 6°-C da Lei
n° 13.979/20.
10.6.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos

recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso serão inscritos na Divida Ativa da União e cobrados

valores a serem pagos, ou

judicialmente.

10.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
pela
60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada
autoridade competente.

10.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do contratado, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CentroCEP:
Administrativo
Municipal,
s/n“,
Bairro
Jeremia^
48.500 -000, Telefax:(75) 3271 1410-CNPJ - 13.698.774/0001-80
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10.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10 9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indicios de prática

de infração administrativa tipificada pela Lei rf 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou

Processo

Administrativo

de

Responsabilização - PAR.

10.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo a Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
10.11. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou

sem a participação de agente público.

10.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA RESCISÃO
11.1

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos
incisos I a XII e XVIi do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências
11.2

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no
Termo de Referência em anexo;

11.3 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso I I , da Lei n° 8.666, de 1993.
11.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se á
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.5 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.6 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

11.6.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos,
11.6.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.6.3 Indenizações e multas.

da Cunha, Estado da Bahia.
Centro Administrativo Municipal, s/n“, Bairro Jeremias, Euclides
13.698.774/0001-80

^ CEP 48.500-000, Telefax: (75) 3271 1410 - CNPJ -
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES
11.7 É vedado à CONTRATADA:

11,7,1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para quaiquer operação financeira;

11.7.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão peia discipiina do art. 65 da Lei n°

11.8

8.666. de 1993.

11.9 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o iimite de 50% (cinquenta por

cento) do valor iniciai atuaiizado do contrato, nos termos do artigo 4°, I. da Lei n.
13.979/2020. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
12

contidas estabelecidas na Lei n. 13.979/2020, na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520,
de 2002 e demais normas federais de iicitações e contratos administrativos e,

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇAO

13 1 A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação n“.
OXX/2020, é feita com base no artigo 4° da Lei 13.979/2020, devendo o contratante

disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no
que couber, além das informações previstas no § 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal

do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
13 2 O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de Referência da Contratante e
à proposta da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
14.1 - Fica eleito o foro

da Comarca do CONTRATANTE como único e competente para dirimir

quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.
12.2

- E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e

forma para que produzam os efeitos legais

da Cunha, Estado da Bahia
Centro Administrativo Municipal, s/n®, Bairro Jeremias, Euclides
13.698.774/0001-80
CEP 48.500- 000, Telefax:(75)3271 1410- CNPJ -
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Euclides da Cunha — BA, XX de XXXXXXX de 20XX.

LUCIANO PINHEIRO DAWIASCENO E
SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
EMPRESA CONTRATADA

Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500-000

Telefax; (75) 3271 1410-CNPJ - 13.698.774/0001-80

Estado da Bahia
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PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 0134/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇÃO - LOCAÇÃO DE
TOLDOS E CADEIRAS PARA APOIO AS AÇÕES

IMPLEMENTADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E
EPIDEMIOLÓGICA

PARA

ENFRENTAMENTO

DA

PANDEMIA DA DOENÇA CORONAVÍRUS (COVID - 19)
ART. 4" DA LEI 13.949/2020.

Trata-se o presente de solicitação de dispensa de licitação para a contratação de em presa para
locação de toldos e cadeiras para apoio as ações implementadas pela vigilância sanitária para

enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19), formulado pela Secretaria
de Saúde do município, conforme documentação anexa.
DAS RAZÕES DO PARECER

A postulação merece acolhimento,já que pela análise da documentação acostada não resta dúvida
quanto à necessidade da referida contratação dos serviços reportados.
Para o

deslinde da questão posta, preliminarmente, convém analisar o comando legal pertinente à

contratação direta com fundamento na situação de emergência, haja vista que trata-se de hipóteses
de exceção a regra de licitar.

No que se refere ao objeto da consulta formulada, o art. 4° da Lei n'

13.979 de 06.02.2020,

estabeleceu hipótese excepcional e temporária de dispensa de licitação pai'a aquisiçao de bens,
Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia,
CEP; 48,500-000, telefax:(75) 3271 1410

Estado da Bahia

Prefeitura de Euclides da Cunha
Procuradoria Jurídica
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serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus. Senão veja-se:

Art. r É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta
Lei.

(Redação dada pela Medida Provisória n"926, de 20201

§ r A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e
aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.
(...)

Ari. 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei. presumem-se

atendidas as condições de:

(Incluido pela Medida Provisória n° 926. de 2020)

1 - ocorrência de situação de emergência;

(Incluído pela Medida Provisória n°

926. de 2020)

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência:
pela Medida Provisória n°926. de 2020}

(Incluido

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de sennços,
(Incluído pela Medida
equipamentos e outros bens. públicos ou particulares; e
Provisória n°926. de 2020)

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência. (Incluído pela Medida Provisória n 926. de 2020)
Art. 4°-C Para as contratações de bens. serviços e insumos necessários ao

enfrentamento da emergência de que trata esta Lei. não será exigida a elaboração de
(Incluído pela
estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns.
Medida Provisória n° 926. de 2020)

Trata-se, com

efeito, de nova hipótese de dispensa de licitação de caráter emergencia! e

temporário, que se soma à demais previsões estabelecidas no art. 24 da Lei n°8.666/93, a qual
destina-se exclusivamente à aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos que

tenham por finalidade o enfrentamento da emergência de suade pública de corrente do
coronavírus.

Centro
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Assevere-se que a emergência capaz de justificar a situação de dispensa da licitação deve estar
respaldada em situação real decorrente de fato imprevisível ou, embora previsível, que não possa
ser evitado. Isso porque a lei pressupõe uma situação fática de incontomável urgência, a demandar
imediata intervenção do gestor, na estrita medida do necessário para atender a excepcionalidade
verificada. Todavia, em vista do caráter emergencial, e considerando a finalidade para a qual foi

proposta, a norma dispensa a comprovação da ocorrência de situação de emergência; necessidade
de pronto atendimento da situação de emergência; existência de risco a segurança de pessoas,
obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e limitação da
contratação parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
Por sua vez, em

decorrência do caráter temporário, a norma se limita ao período enquanto perdurar

a situação de emergência de saúde publica, de modo que uma vez cessada tal situação, será
inviável a realização de dispensa com base neste dispositivo.

Ademais disso cumpre pontuar que a possibilidade de a Administração contratar diretamente não

chancela a realização da contratação a revelia dos requisitos estabelecido na lei, quais sejam;
Art. 4°-E Nas contratações para aquisição de bens. serviços e insumos necessários ao

enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de
(Incluído
termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado.

pela Medida Provisória n° 926, de 2020)

simplificado a que se
§ N O termo de referência simplificado ou o projeto básico
n°
926.
de 2020)
refere o caput conterá: (Incluído pela Medida Provisória
I - declaração do objeto: Ilncluido nela Medida Provisória n° 926, de 202M

II-fundamentação simplificada da contratação: (Incluído pela Medida Provisória n
926. de 2020)

III - descrição resumida da solução apresentada: (Incluído pela Medida Provisória
n°926. de 2020)

IV - requisitos da contratação: (Incluído pela Medida Provisória

926. de 2020)

V - critérios de medição e pagamento: (Incluído vela Medida Provisória.

926, de

2020)
VI

- estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes

parâmetros: (Incluído nela Medida Provisória n‘'926. de 2020)

'é

Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
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a) Portal de Compras do Governo Federal:

(Incluído pela Medida Provisória

n° 976. de 2020)

b) pesquisa publicada em mídia especializada: (Incluído vela Medida Provisória n
926. de 2020)

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo: (Incluído pela Medida
Provisória n"926. de 2020)

d) contratações similares de outros entes públicos: ou (Incluído pela Medida
Provisória n° 926. de 2020)

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e

(Incluído pela Medida

Provisória n''926. de 2020)

VII - adequação orçamentária.

(Incluído nela Medida Provisória n'’ 926, de

2020)
. será
§ 2° Excepcionalmenie. mediante justificativa da autoridade competente,
(Incluído
■
dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.

pela Medida Provisória n"926. de 2020)

§ i'' Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não
impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de
oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver
Justificativa nos autos.
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)

No caso posto a apreciação desta Procuradoria, compulsando os autos, verifíca-se o cumprimento
dos requisitos supra indicados notadamente no que se refere ao termo de referência simplificado
no

qual consta o quanto estabelecido.

De outra banda, impende registrar que de acordo com a documentação apresentada, a contratação
será efetuada junto a

A2 ENTRETERIMENTO LTDA- ME, pelo valor de R$ 54.000,00

(cinquenta e quatro mil reais).
Observa-se, através da documentação que o
no

valor a ser contratado está condizente com o praticado

mercado, haja vista que, conforme se verifica dos autos foi realizada pesquisa de preços, nos

moldes do art. 4°, VI “e’^ do referido diploma legal.

Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
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Em linha de arremate cumpre consignar que os contratos regidos por esta lei terão prazo de

duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, conforme preceitua
o art. 4- H da Lei n° 13.979/2020.

À vista do texto legal e das razões acima expendidas esta assessoria está convencida de que a
aquisição afígura-se conveniente para

a

administração pública, com base no Principio da

Economicidade, tornando-se dispensável a licitação nos termos da legislação específica.

Não há, por conseguinte, impedimento de ordem legal para o acolhimento da postulação.
É o nosso parecer, SMJ.
Euclides da Cunha-Ba,06 de maio de 2020.

TELINA TASSIANA GAMA DE MACEDO
Procuradora Geral do Município
OAB/BA 34.979

Centro Administrativo Municipal, s/n», Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
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TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA EMERGENCIAL DE LlClTAÇAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134/2020

DISPENSA EMERGRNCIAL DE LICITAÇÃO N° 040/2020

A

vista

dos

elementos

contidos

no

presente

Processo

devidamente justificado

CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO prevê a DISPENSA DE LICITAÇÃO em
conformidade ao disposto no art. 24, INC II e art., 26, parágrafo único, da Lei Federal 8.666 de

21 de junho de 1993, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que foram
cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial
ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO E HOMOLOGO a DISPENSA
EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO 040/2020.
Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos do parecer expedido pela
Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

Objeto a ser contratado: Contratação da empresa A2 ENTRETERIMENTO LTDA ■ ME,
inscrita no CNPJ n“ 06.313.519/0001-06 para locação de toldos, e

cadeiras, para apoio as ações implementadas pela vigilância
sanitária e epidemiológica em caráter emergencial, relacionada ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do COVID-19, na forma da lei federal n°

13.979/20, e alterações posteriores, visando atender as demandas

da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Euclides da
Cunha-Bahia.
Favorecido:

Prazo de Execução e

Vigência;
Valor Total;

Fundamento Legal:

A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME

60(sessenta) dias;
06/06/2020 até 06/07/2020.

R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Art. 24, INC II, art. 26, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93.

Justificativa anexa nos autos do processo de Dispensa Emergencial de Licitação n° 040/2020.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do
artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente
autuado e arquivado.
Euclides da Cunha - BA,06 de Maio de 2020.

LUCJANO PINHEIRO DAWIASCENO E SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Centro Administrativo Municipal, s/n°. Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500 -000, Telefax:(75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/0001-80.
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TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA EMERGENCIAL DE LÍCITAÇAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134/2020

DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO N° 040/2020

À

vista

dos

elementos

contidos

no

presente

Processo

devidamente

justificado,

CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO prevê a DISPENSA DE LICITAÇÃO em
conformidade ao disposto no art. 24, INC II e art., 26, parágrafo único, da Lei Federal 8.666 de

21 de Junho de 1993, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que foram
cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial
ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO E HOMOLOGO a DISPENSA
EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO 040/2020
Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos do parecer expedido pela
Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:
Objeto a ser contratado:

Contratação da empresa A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME,
inscrita no CNPJ n° 06.313.519/0001-06 para locação de toldos, e

cadeiras, para apoio as ações implementadas pela vigilância
sanitária e epidemiológica em caráter emergencial, relacionada ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do COVID-19. na forma da lei federal n°

13.979/20, e alterações posteriores, visando atender as demandas
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Euclides da
Favorecido:

Prazo de Execução e
Vigência:
Valor Total:

Fundamento Legal:

Cunha-Bahia.
A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME

60 (sessenta) dias;
06/05/2020 até 06/07/2020.

R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Art. 24, INC il, art. 26. parágrafo único da Lei Federal 8.666/93, e
lei federal n° 13.979/20.

Justificativa anexa nos autos do processo de Dispensa Emergencial de Licitação n® 040/2020.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do
artigo 26 da Lei Federai n° 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente
autuado e arquivado.
Euclides da Cunha - BA, 06 de Maio de 2020.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Centro Administrativo Municipal, s/n°. Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500 - 000, Teiefax: (75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/0001-80.
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TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA EMERGENCiAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°'134/2020

DISPENSA EMERGRNCIAL DE LICITAÇÃO N° 040/2020

À

vista

dos

elementos

contidos

no

presente

Processo

devidamente

justificado,

CONSIDERANDO que 0 PARECER TÉCNICO prevê a DISPENSA DE LICITAÇÃO em
conformidade ao disposto no art. 24. INC II e art. , 26, parágrafo único, da Lei Federal 8.666 de

21 de junho de 1993, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que foram
cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial
ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO E HOMOLOGO a DISPENSA
EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO 040/2020.
Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos do parecer expedido pela
Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:
Objeto a ser contratado: Contratação da empresa A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME,
inscrita no CNPJ n° 06.313.519/0001-06 para locação de toldos, e
cadeiras, para apoio as ações implementadas pela vigilância
sanitária e epidemiológica em caráter emergendal, relacionada ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
Internacional decorrente do COVID-19, na forma da lei federal n®

13.979/20, e alterações posteriores, visando atender as demandas
da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Euclides da
Cunha-Bahia.
Favorecido:

Prazo de Execução e
Vigência:
Valor Total:

Fundamento Legal:

A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME

60 (sessenta) dias;
06/05/2020 até 06/07/2020.

R$ 54.000,00(cinquenta e quatro mil reais).
Art. 24, INC II, art. 26, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93.

Justificativa anexa nos autos do processo de Dispensa Emergendal de Licitação n® 040/2020.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do
artigo 26 da Lei Federal n® 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente
autuado e arquivado.

Euclides da Cunha - BA,06 de Maio de 2020.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Centro Administrativo Municipal, s/n®, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500 - 000, Telefax:(75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/0001-80.
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TERMO DE CONTRATO EM CARATER EMERGENCIAL
CONFORME LEI 13.979/20 PARA O ENFRENTAWIENTO

DO COVED-19 PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇO
DESTINADOS A SAÚDE QUE ENTRE SI FAZEM O

MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA E A EMPRESA
A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME..

CONTRATO N“ 182/2020

A Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha, com sede no Centro Administrativo Municipal, s/n°,
Bairro Jeremias, na cidade de Euclides da Cunha /Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n°
13.698.774/0001-80, neste ato representado pelo Prefeito Municipai Luciano Pinheiro
Damasceno e Santos, inscrito no CPF sob o n° 013.979.545-66, portador da Carteira de
Identidade sob o n° 08408081 78, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a

empresa A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n“ 06.313,519/0001-06, com sede
na Rua José Tomaz de Almeida, S/N°, Centro, CEP 48.830-000, no Município de Quijingue-

Bahia, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr° ADERBAL
RENILTON SILVA SANTOS, portador (a) da Carteira de Identidade sob o n° 374939900,

expedida pela SSP/BA e portador do CPF sob o n'^ 316.401.095-87, residente e domiciliado na
Rua Dom Jackson Berengue Prado, n° 184, CEP 48.500-000, no Município de Euclides da
Cunha-Bahia. tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 134/2020 em

observância às disposições da Lei r\° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei n° 8.666, de 21 de

junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Dispensa Emergencial de Licitação n° 040/2020, mediante as cláusulas e

condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.

O objeto do presente Termo de contrato tem por fim a Contratação da empresa A2

ENTRETERIMENTO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 06.313.519/0001-06 para locação de toldos,

e cadeiras, para apoio as ações implementadas pela vigilância sanitária e epidemiológica em
Centro Administrativo Municipal, s/n°. Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado dí
CEP: 48.500-000, Telefax:(75) 3271 1410- CNPJ - 13.698.774/0001-80 /f
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caráter emergenciai, relacionada ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do COVID-19, na forma da lei federal n° 13.979/20, e
alterações posteriores, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Euclides da Cunha-Bahia, com valor global, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Processo de Dispensa de Licitação,
identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independenteme nte de

1.2.

transcrição.
1.3.

Discriminação do objeto:
Enfrentamento de Emergência de Saúde Pública decorrente do Covid-19

ITEM

DESCRIÇÃO/

DIARIA

QUANT.

Toldo 5x5m tipo

VALOR TOTAL.

DIÁRIO.

ESPECIFICAÇÃO
1

VALOR

DIARIA

60 dias

R$ 700,00

R$ 42.000,00

DIARIA

60 dias

R$ 200,00

R$ 12.000,00

pirâmide, montado
em tubos

galvanizado, com pé
direito de 2,40, 20

(vinte) unidades.
2

Cadeiras plásticas na
cor branca, 400

(quatrocentas)
unidades

VALOR TOTAL R$ 54.000,00
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 60 (sessenta) dias tendo início na
data de 06/05/2020 e encerramento em 06/07/2020, prorrogável por períodos sucessivos,

enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de
saúde pública de importância internacional, declarada por meio da Portaria n° 188, de 3 de
fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde. Destacando que Uma vez cessada a

necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, o
Centro Administrativo Municipal, s/n°. Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado d;

CEP; 48.500-000, Telefax; (75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/000 1-80 /i
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contrato não poderá mais ser prorrogado, mantendo os seus efeitos até o fim do seu prazo de
vigência, conforme art. 8° da Lei n° 13.979/20.

CLÁUSULA TERCEIRA ■ DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mi! reais): a

ser pago após a entrega dos materiais:
3.2 O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de
Referência.

3.3 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
- da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
3.4 - Os preços são fixos e irreajustáveis;

3.5 - O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias da apresentação Fatura / Nota Fiscal, em
02 (duas) vias que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de Finanças para a devida
aprovação, de acordo com o art. 5°, § 3°, da lei 8.666/93.

3.6 - A Fatura / Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Euclides da
Cunha inscrita no CNPJ/MF n° 13.698.774/0001-80, sediada no Centro Administrativo Municipal,
s/n°. Bairro Jeremias, neste Município.

3.7 - Não será efetuado qualquer pagamento a titulo de antecipação do valor contratado mesmo
^ que a requerimento do interessado.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - A Dotação orçamentária que correrá tal despesa é: Categoria Econômica 3000 - Despesas
Correntes:

órgão: 03- Fundo Municipal de Saúde
Secretaria: 06 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 06.09 - Fundo Municipal de Saúde
Atividade: 2049 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Básico em Saúde.
Fonte: 14

Elemento de despesa; 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica /

Valor - R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Centro Administrativo Municipal, s/n°. Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP:48.500-000, Telefax:(75)3271 1410-CNPJ - 13.698,774/0001-80
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Fundamentação legal; art. 24, inc. II, da lei 8.666/93, Lei Federal 13.979/2020.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
5.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666, de
1993;

5.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato;

5.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA SÉTiMA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
6.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
CLÁUSULA OITAVA DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.10 serviço deverá ser realizado de forma integral com a máxima urgência, mediante a
apresentação de “Requisição de Fornecimento”, nas quantidades e locai estipulados,
devidamente assinada por servidor designado como Representante da Secretaria
solicitante, conforme Termo de Referência, em anexo.

CLAÚSULA NONA DA- FISCALIZAÇÃO
8.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência em
anexo.

CLAUSULA DÉCIMA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de referencia e

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Termo de Referência e sua proposta, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a procedência
9.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia. M
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9.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado, o objeto com avarias
ou defeitos;

9.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovação;

9.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9.1.7. Responsabilizar-se pelas plenas condições de uso e funcionamento de bem adquirido
quando não se tratar de equipamento novo, nos termos do art. 4°-A da Lei n°
13.979/20.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1.

Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666/93, a Contratada que:

10.1.1.lnexecutar total ou
decorrência da contratação;

parcialmente qualquer das obrigações assumidas em

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. Cometer fraude fiscal;

10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções;

10.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
10.2.2. Multa moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trina) dias; Nota explicativa; A
Administração deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto, qual o prazo limite para a
mora da contratada, a partir do qual a execução da prestação deixa de ser útil para o órgão
e enseja a rescisão do contrato. Lembre-se que esse modelo é apenas uma sugestão; é
possível escalonar as multas conforme os dias de atraso, por exemplo.
10.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;

10.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

Centro Administrativo Municipal, s/n®, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500-000, Teiefax: (75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/000 1-80
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10.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

10.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
10.3. As sanções previstas acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente
com as de multa, desconíando-a dos pagamentos a serem efetuados.
10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:
10.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação:
10.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observandose o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de
1999.

10.5.1. Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em processo
administrativo para aplicação das sanções deste item enquanto perdurar o estado de
calamidade de que trata o Decreto Legislativo r\° 6, de 2020, nos termos do art. 6°-C da Lei
n° 13,979/20.

10.6.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa da União e cobrados

judicialmente.

10.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.

10.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do contratado, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

Centro Administrativo Municipal, s/n®, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500-000, Telefax:(75) 3271 1410-CNPJ - 13.698.774/0001-80
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10.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR.
10.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

10.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.

10.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SÍCAF.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA RESCISÃO
11.1

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.2

Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos
incisos I a Xii e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no
Termo de Referência em anexo;

11.3 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II. da Lei n° 8.666, de 1993.

11.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.5

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.6 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

11.6.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.6.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.6.3 Indenizações e multas.
Centro Administrativo Municipal, s/n°. Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500-000, Telefax:(75) 3271 1410-CNPJ - 13.698.774/0001-80
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES
11.7

É vedado á CONTRATADA:

11.7,1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
11.7.2 interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES
11.8

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n°

8.666, de 1993.

11,9 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 0 limite de 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4°, I, da Lei n.
13,979/2020. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
12

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições

contidas estabelecidas na Lei n. 13.979/2020, na Lei

8.666, de 1993, na Lei n° 10.520,

de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
13.1

A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação n°.

040/2020, é feita com base no artigo 4° da Lei 13.979/2020, devendo 0 contratante

disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no
que couber, além das informações previstas no § 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, 0 número de sua inscrição na Receita Federal
do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
13.2 O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de Referência da Contratante e
à proposta da Contratada,

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
14.1 - Fica eleito o foro da Comarca do CONTRATANTE como único e competente para dirimir
quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.

12.2 - E por estarem justos e contratados firmam 0 presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma para que produzam os efeitos legais.

Centro Administrativo Municipal, s/n“, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
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Euclides da Cunha - BA, 06 de Maio de 2020.
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LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E
SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

A2 EN

EMPRESA COfIJTRATADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
CNPJ N® 13.698.774/0001-80

DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO N° 040/2020
EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo; 134/2020, Contrato 182/2020. Contratante: Prefeitura Municipal
de Euclides da Cunha-Bahia. Contratada: A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME. Objeto:
Contratação da empresa A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n°

06.313.519/0001-06 para locação de toldos, e cadeiras, para apoio as ações implementadas
peia vigilância sanitária e epidemiológica em caráter emergencial, relacionada ao enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVlD-19, na
forma da lei federal n° 13.979/20, e alterações posteriores, visando atender as demandas da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Euclides da Cunha-Bahia. Vigência: 60
(sessenta) dias dentro do período de 06/05/2020 a 06/07/2020. Valor: R$ 54.000,00 (cinquenta
e quatro mil reais).
Dotação Orçamentária:

órgão: 03- Fundo Municipal de Saúde
Secretaria: 06 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 06.09 - Fundo Municipal de Saúde

Atividade: 2049 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Básico em Saúde.
Fonte: 14

Elemento de despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor - R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Fundamentação legal; art. 24, inc. II, da lei 8.666/93, Lei Federal 13.979/2020,
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DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO U° 040/2020
EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo: 134/2020. Contrato 182/2020. Contratante: Prefeitura Municipal
de Euclides da Cunha-Bahia. Contratada: A2 ENTRETERIMENTO LTDA - ME. Objeto:

Contratação da empresa A2 ENTRETERIMENTO LTDA

ME, inscrita no CNPJ n°

06.313.519/0001-06 para locação de toldos, e cadeiras, para apoio as ações implementadas
pela vigilância sanitária e epidemiológica em caráter emergenciai, relacionada ao enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19, na
forma da lei federal n° 13.979/20, e alterações posteriores, visando atender as demandas da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Euclides da Cunha-Bahia. Vigência: 60

(sessenta) dias dentro do período de 06/05/2020 a 06/07/2020. Valor: R$ 54,000,00 (cinquenta
e quatro mil reais).
Dotação Orçamentária:

Órgão: 03- Fundo Municipal de Saúde
Secretaria: 06 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade; 06.09- Fundo Municipal de Saúde

Atividade: 2049- Manutenção dos Serviços de Atendimento Básico em Saúde.
Fonte: 14

Elemento de despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

Valor - R$ 54,000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Fundamentação legal: art. 24, inc. II, da lei 8.666/93, Lei Federai 13,979/2020.
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