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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 025/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a presente
Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, em observância ao Decreto Municipal
nº 3.801/2020 (https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3727&c=131&m=0),
com a finalidade de identificar o maior número de fornecedores e estimar o preço de mercado
visando a aquisição de móveis de escritório, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, deste Município de Cairu, Estado da Bahia, de forma emergencial, no
enfrentamento de Saúde Pública Global decorrente do novo Coronavírus (COVID-19).

As empresas do ramo, interessadas deverão

apresentar cotação de preços conforme

PROPOSTA DE PREÇOS (ANEXO I) e TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) da presente
chamada pública.

As informações pertinentes deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração da
Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, pelo e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br
e telefone (75) 3653-2151 / RAMAL 208.

A cotação deverá vir em papel timbrado da empresa, devidamente identificada com o carimbo
de CNPJ e assinada pelo representante legal e deverá ser encaminhada pelo mesmo e-mail
(e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br) até o dia 12 de agosto de 2020.

Fica ressalvado que a consulta se dará unicamente para aferição de preços de mercado,
sendo que todos os demais atos necessários à contratação será objeto de posterior
procedimento regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à espécie, no
que couber.

Cairu-BA, 05 de agosto de 2020.

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: _______________________________________________________
CNPJ: _______________________________________________________________
ENDEREÇO: _________________________________________________________
CIDADE: _____________________________________________________________
TELEFONE: ____________CELULAR: ________________E-MAIL: ______________
LOTE I - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO DOS
MATERIAIS
Armário
confeccionado
em MDP com 02 portas,
puxador da porta em
PVC, material dos pés em
polipropileno,
3
prateleiras em MDP, peso
43,62 kg, peso máximo
por prateleira 15kg, com
sapatas
niveladoras,
sistema de montagem
com parafusos, suporta
até 45kg, com dobradiças
e corrediças metálicas,
cor cinza claro, largura
89cm,
altura
158cm,
profundidade 38cm.
Cadeira PVC branca sem
apoio
para
braços,
fabricação em poliuretano
virgem
e
reciclado,
suporta até 120 kg
certificada pelo INMETRO
DIMENSÕES
:
comprimento
44
cm,
altura 72 cm e largura 55
cm.
Mesa de escritório com
02 gavetas, produzido
com materiais de alta
qualidade como MDP BP
ou MDP Eucaprint, tampo
15mm de espessura,
acabamento com bordas
PVC,
gaveteiro
com
corrediças
metálicas,
puxadores e fechadura
com chaves, pés em aço
com pintura epóxi, altura

R$ UNIT R$ TOTAL
UNID.

QUANT

Unid.

04

Unid

10

Unid

05

INDICAR A
MARCA
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75cm, largura 150cm,
profundidade 60cm.

4

5

6

7

Cadeira
acolchoada
giratória, sem braço, pés
com rodízio, encosto tipo
secretária, revestimento
couro sintético, cor preta,
dimensões: 91x51x58 ,
estrutura de ferro e nylon.
Arquivo em aço 04
Gavetas
com
chave,
confeccionado em chapa
de aço número 26 /
0,45mm,
cor
cinza,
suporta até 13kg por
Gaveta, pintura: Epóxi Pó
Texturizada,
corrediças
em
nylon,
puxador
padrão, altura: 133cm,
largura:
047cm,
profundidade: 053cm e
peso: 8kg
Armário Suspenso com
03 portas, feito em aço e
com acabamento em
pintura
eletrostática,
puxadores externos, 1
Prateleira, altura 55 cm,
largura
105
cm,
profundidade 29 cm
Longarina com 04 lugares
em aço reforçado com
ponteiras
plásticas
antiderrapante, material
do encosto e assento em
polipropileno,
material
composição da base e
estrutura
em
aço,
Dimensões do Encosto:
32cm x 36cm (A x L),
Dimensões do Assento:
46cm x 40cm (L x P),
Peso Suportado: 120 kg
por Lugar, Peso líquido
aproximado do produto
(kg): 20 kg

Unid

05

Unid

03

Unid

02

Unid

05

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo: razão
social, endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.
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A Cotação implica uma oferta de preço fixo dada ao cliente (PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAIRU) como uma resposta ao AVISO DA PRESENTE CHAMADA PÚBLICA, portanto, tem
uma ligação legal, que, quando aceita, não pode ser alterada.
A apresentação de propostas (COTAÇÃO DE PREÇOS), implica na aceitação das condições
aqui estipuladas, não podendo haver desistência, ficando as proponentes sujeitas as
penalidades prevista na legislação aplicável.
A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados.
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados do recebimento e da aprovação
pela unidade interessada.

____________________ , ____ de _______________ de 2020.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Aquisição de móveis de escritório, para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde, deste Município de Cairu, Estado da Bahia, de forma emergencial, no
enfrentamento de Saúde Pública Global decorrente do novo Coronavírus (COVID-19).
2. NECESSIDADES
O Município de Cairu possui uma rede de Assistência à Saúde bastante complexa, pois
trata-se de um Arquipélago, onde suas ilhas estão distantes uma da outra e ambas precisam
atender demandas de saúde de forma igualitária, no sentido de minimizar problemas de
saúde. Contamos atualmente com 06 Programas Saúde da Família, nas localidades (Morro
de São Paulo; Gamboa do Morro, Sede do Município, Zimbo, São Sebastião e Boipeba) 01
Unidade Básica de Saúde (Sede do Município) e 04 Postos de Saúde (Galeão, Garapuá,
Torrinhas e Tapuias) e dispomos também de 04 unidades de atendimento 24hs que realizam
atendimentos de urgência e emergência.
Diante dos fatos ocorridos nos últimos dias em nosso Município relacionado ao
Coronavírus, entende-se a importância de implantar uma Unidade de Retaguarda para
pacientes com COVID-19, onde dará suporte em casos de piora do quadro clínico dos
pacientes.
A Unidade Salústio Palma situada na Sede do Município foi escolhida para desempenhar
essa assistência, por ter passado por reforma recentemente e dispor de infraestrutura mais
adequada para os atendimentos necessários. O fluxo de transferência dos pacientes com
qualquer intercorrência clínica para a doença, serão encaminhados para Sede do Município
que terão atendimento prioritário e específico e nos casos de agravamento e necessite de
atendimento de Alta Complexidade, o deslocamento do paciente acontecerá por via terrestre
até a Unidade Hospitalar mais próxima no intuito de monitoramento mais específico para o
quadro avançado do paciente.
Para tanto se faz necessário aquisição de Móveis de escritório para composição da
estrutura física, dando assim maior comodidade aos funcionários que integrarem a equipe e
aos pacientes que tiverem necessidade da assistência.
3. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS, já classificou a
disseminação do novo Coronavírus como Pandemia, em 11 de março de 2020 (Portaria
MS/GM nº 356);
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CONSIDERANDO

as

disposições

do

Plano

Estadual

de

Contingências

para

Enfrentamento do Novo Coronavírus – 2019-n CoV;
CONSIDERANDO Protocolos e orientações aos profissionais e serviços de saúde para
fluxo de atendimento no hospital de referência para paciente referenciado de outros serviços
de saúde de 23 de março de 2020;
CONSIDERANDO Lei Estadual nº 14.258 de 13 de abril de 2020, onde dispõe sobre a
obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras em estabelecimentos públicos,
industriais, comerciais, bancários, rodoviários, metroviários e de transporte de passageiros
nas modalidades pública e privada, como medida de enfrentamento à disseminação do novo
Coronavírus, causador da COVID-19, na forma que indica, e dá outras providências;
CONSIDERANDO Decreto Estadual nº 19.636 de 14 de abril de 2020 que dispõe sobre a
obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras em estabelecimentos públicos,
industriais, comerciais, bancários, rodoviários, metroviários e de transporte de passageiros
nas modalidades pública e privada, como medida de enfrentamento à disseminação do novo
Coronavírus, causador da COVID-19;
CONSIDERANDO último Boletim Epidemiológico (Semana Epidemiológica 23 COECOVID – 19) do dia 12 à 18 de julho de 2020, onde versa sobre situação Epidemiológica da
COVID-19 no Mundo e no Brasil, o qual demonstra distribuição dos casos de COVID-19
confirmados e números de óbitos;
CONSIDERANDO Nota Técnica nº 01/2020 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
onde orienta para Prevenção e Controle de Infecções pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2)
em Instituições de acolhimento;
CONSIDERANDO Boletim Epidemiológico COVID-19 do Estado da Bahia, onde versa
sobre Situação Epidemiológica Atual, atualizado em 03 de agosto de 2020;
CONSIDERANDO que cumpre ao Município de Cairu-BA tomar todas as providências no
sentido de contenção adequada da disseminação ou impedir que esta ocupe patamares que
produzam o caos na rede municipal de saúde;
CONSIDERANDO que ao Município de Cairu-BA cumpre, com fulcro no art. 6º da
Constituição Federal, assegurar “os direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e á infância, a assistência aos desamparados”;
CONSIDERANDO que Município único arquipélago do Brasil, Cairu é formado por mais
de 26 ilhas, com uma população de aproximadamente 18.176 habitantes espalhados em
distritos (Morro de São Paulo, Gamboa do Morro, Boipeba, Sede e outras ilhas menoresalguns de difícil acesso), diante desse cenário, cada Unidade de atendimento disponibiliza
para população serviços de Programas pré estabelecidos pelo Ministério da Saúde, estes
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previnem e tratam problemas de saúde em diversos seguimentos de classificação patológica
(hipertensão, Diabetes, Anemias, doenças equisantemáticas e outras) e nesse momento de
Alerta Total, as Unidades de Saúde estão voltadas para receber possíveis casos da COVID19.
CONSIDERANDO que o Município de Cairu recebe visitantes do Mundo inteiro e portanto
tem tomado medidas protetivas para evitar contaminação comunitária, portanto no dia 16 de
março de 2020 a Prefeitura Municipal de Cairu-Ba criou o Comitê Municipal de Prevenção e
Controle da COVID – 19, no dia 17 de março de 2020 a Prefeitura Municipal de Cairu-Ba e o
Comitê Municipal de Prevenção e Controle da COVID – 19 estabeleceu medidas temporárias
no intuito de disciplinar a população quanto a algumas regras importantes para o controle de
disseminação do Vírus, que vem sendo alteradas a medida que as necessidades vão
surgindo.
CONSIDERANDO último Decreto Municipal nº 4.080 de 16 de maio de 2020 que
estabelece novas medidas temporárias a serem observadas no município de Cairu em razão
da prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19).
CONSIDERANDO que o COVID-19 é uma doença respiratória causada pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2). O período de incubação varia de 2 a 14 dias, sendo de 5 dias em
média. Os sintomas surgem após esse período e geralmente persistem por 5 a 7 dias. Após
sete dias, começa o período de maior transmissibilidade, isto é, quando é maior o risco das
pessoas passarem o vírus a outras pessoas. Os principais sintomas da doença incluem febre,
tosse e dificuldade respiratória. O quadro clínico nos pacientes mais graves assemelha-se
mais a um quadro de pneumonia do que a uma gripe. Durante a epidemia, quando se
tem transmissão comunitária do vírus, a identificação rápida dos pacientes com quadro de
síndrome gripal, na atenção primária à saúde, e posterior isolamento, são medidas
importantes para conter a disseminação.
CONSIDERANDO que os casos mais graves devem ser identificados pelo médico,
estabilizados e encaminhados para centros de referência. Os exames diagnósticos, incluindo
os testes rápidos, podem desempenhar um papel fundamental no processo de triagem e
diagnóstico,

em

que

pacientes

infectados com

Coronavírus

e

diversas

outras

infecções respiratórias virais, podem se apresentar concomitantemente, apresentando
quadro semelhante de síndrome gripal.
CONSIDERANDO que os cuidados individuais estão sendo divulgados em todos os meios
de comunicação e além dessa preocupação, o Município precisa manter as Unidades de
Assistência em condições de atendimento Básico e Emergencial evitando desassistência
tanto para quem busca o serviço, como para os Profissionais de Saúde.
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CONSIDERANDO que atualmente o Município registra 134 casos positivos para COVID19, 03 deles foi a óbito, deixando o Município em Estado de Alerta e 135 monitorados.
CONSIDERANDO a importância de implantar Unidade de Assistência Específica para
acolhimento aos pacientes COVID-19.
CONSIDERANDO que vivemos um momento de Pandemia, com dificuldades diversas,
inclusive de obter cotações de preços junto ao mercado.
CONSIDERANDO que a Lei Federal 8.666 estabelece que toda aquisição ou contratação
pública deve basear-se em orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços
unitários, sendo recomendado pelo Tribunal de Contas da União – TCU observar

os

procedimentos estabelecidos pela Instrução Normativa Nº 05 de 2014 (atualizada) da então
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
CONSIDERANDO que o Município de Cairu-Ba, instituiu nos termos do decreto nº 3801
de 06 de janeiro de 2020 a Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, (além dos
procedimentos nos procedimentos indicados na Instrução Normativa Nº 05 de 2014 atualizada) o que possibilita, inclusive identificar potenciais fornecedores. Vale destacar o
artigo 4º do citado decreto, que define o prazo para apresentação das cotações de preços
não sendo inferior a 05 (cinco) dias úteis.
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020 prevê a dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento
da Emergência em saúde Pública e possibilita de forma excepcional e mediante justificativa
da autoridade competente, a dispensa da estimativa de preços, permitindo inclusive a
redução dos prazos dos procedimentos licitatórios pela metade.
4. BASE LEGAL
De acordo com Lei Federal nº 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes, nos termos do Art. 2º e 7º onde versam:
Art. 2º - A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde - SUS são
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda
aos seguintes princípios:
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência;
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II - integralidade de assistência, entendida como um
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema;
Para o desenvolvimento de tal processo valemo-nos da Lei Federal nº 13.979/2020 e da
Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis a espécie, no que couber.
5. OBJETIVOS
Assegurar aos pacientes acometidos pelo novo Coronavírus em situação de
agravamento do quadro Clínico assistência específica e prioritária, evitando transferências
para outras cidades sem monitoramento antecipado, evitando deslocamento
desnecessário.
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA
LOTE I - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO
ITEM

1

2

3

4

5

6

7

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
Armário confeccionado em MDP com 02 portas, puxador da porta em
PVC, material dos pés em polipropileno, 3 prateleiras em MDP, peso
43,62 kg, peso máximo por prateleira 15kg, com sapatas niveladoras,
sistema de montagem com parafusos, suporta até 45kg, com
dobradiças e corrediças metálicas, cor cinza claro, largura 89cm,
altura 158cm, profundidade 38cm.
Cadeira PVC branca sem apoio para braços, fabricação em
poliuretano virgem e reciclado, suporta até 120 kg certificada pelo
INMETRO DIMENSÕES: comprimento 44 cm, altura 72 cm e largura
55 cm.
Mesa de escritório com 02 gavetas, produzido com materiais de alta
qualidade como MDP BP ou MDP Eucaprint, tampo 15mm de
espessura, acabamento com bordas PVC, gaveteiro com corrediças
metálicas, puxadores e fechadura com chaves, pés em aço com
pintura epóxi, altura 75cm, largura 150cm, profundidade 60cm.
Cadeira acolchoada giratória, sem braço, pés com rodízio, encosto
tipo secretária, revestimento couro sintético, cor preta, dimensões:
91x51x58 , estrutura de ferro e nylon.
Arquivo em aço 04 Gavetas com chave, confeccionado em chapa de
aço número 26 / 0,45mm, cor cinza, suporta até 13kg por Gaveta,
pintura: Epóxi Pó Texturizada, corrediças em nylon, puxador padrão,
altura: 133cm, largura: 047cm, profundidade: 053cm e peso: 8kg
Armário Suspenso com 03 portas, feito em aço e com acabamento
em pintura eletrostática, puxadores externos, 1 Prateleira, altura 55
cm, largura 105 cm, profundidade 29 cm
Longarina com 04 lugares em aço reforçado com ponteiras plásticas
antiderrapante, material do encosto e assento em polipropileno,
material composição da base e estrutura em aço, Dimensões do
Encosto: 32cm x 36cm (A x L), Dimensões do Assento: 46cm x 40cm
(L x P), Peso Suportado: 120 kg por Lugar, Peso líquido aproximado

UNID.

QUANT

Unid.

4

Unid

10

Unid

5

Unid

5

Unid

3

Unid

2

Unid

5
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do produto (kg): 20 kg
7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO
Os equipamentos/materiais deverão ser entregues (armados e instalados) de forma única
em um prazo máximo de até 10 (dez) dias, na Sede do município (Praça Santo Antônio, s/n),
na Unidade Salústio Palma, correndo por sua conta todas as despesas de transporte terrestre
e marítimo, bem como todas e quaisquer despesas necessárias ao cumprimento do objeto.
8. RESPONSÁVEL PELA
TELEFONE E EMAIL

AÇÃO

-

RESPONSAVEL

PELO

RECEBIMENTO,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Santo Antônio, S/N, Centro
Coordenação: Italuana Guimarães Rosário
Email: saúde.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
Suporte Técnico: Josenil Rocha e Silva Filho
Email: josenil_rocha@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste termo por
determinação legal, obriga-se a:
a)

Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias do referido objeto.

b)

Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização da entrega do
objeto, com competência para atestar o efetivo serviço bem como anotar, em registro
próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer
fatos que exijam medidas corretivas.

c)

Efetuar, no prazo, o pagamento oriundo do fornecimento.

d)

É responsabilidade do poder público municipal averiguar com antecedência a idoneidade
e a regularidade da empresa aos propósitos do edital; acompanhar, supervisionar os
serviços a serem prestados, de acordo com as especificações das planilhas deste termo.

e)

O setor de fiscalização do contrato verificará, antes de autorizar a contratação e a
substituição dos materiais, a compatibilidade entre os valores apresentados pelo
Contratado e os preços constantes na tabela do fabricante e os de mercado, a fim de
fundamentar a autorização ou não da prestação dos serviços.

f)

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual
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somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura devidamente retificada, ou
da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de
atualização do valor contratual.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A empresa contratada será designada a execução, zelando pela boa qualidade dos produtos
e prazo de entrega. Deverá ainda:
a) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que
ocorrer na execução do objeto contratado.
b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo.
c) É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
d) Efetuar a entrega total do(s) material(is) no prazo estabelecido neste termo,
contados a partir do recebimento da Guia de Autorização expedida pela Secretaria de
Saúde.
e) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes do material, exceto
quando isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior,
circunstância devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
após sua ocorrência.
11. RESULTADOS ESPERADOS
Com o fornecimento dos equipamentos/materiais, espera-se organizar os ambientes de
trabalho proposto pela Secretaria Municipal de Saúde, de forma que possibilite acolhimento
aos pacientes e profissionais de saúde para atendimento diário em regime de 24 hs.
12. SANÇÕES
O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos a contratada está
sujeita a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações
posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho;
Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução
total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla
defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.
Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo.
A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções:
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a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por
descumprimento dos serviços, previstos neste Termo, limitado a 10 (dez) dias de
atraso;
b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer
condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na
reincidência.
13. DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA (A empresa interessada deverá
apresentar a documentação relacionada a seguir):
Na Habilitação Jurídica exigir-se-á:
x
x

x

x

Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação pessoal com
foto) do(s) sócio(s) da empresa.
Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), expedido pela
Secretaria
da
Receita
Federal
e
obtida
no
site
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPubli
ca.asp) - emissão não superior a 30 dias.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos da eleição de seus atuais administradores, na qual deverá estar
contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza
ou compatíveis com o objeto da licitação.
Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do domicílio
ou sede do licitante, (as empresas sediadas no Estado da Bahia poderão obter tal
Consulta no site http://www.juceb.ba.gov.br/), devidamente atualizada (emissão não
superior a 30 dias).

Na Regularidade Fiscal e Trabalhista exigir-se-á:
x
x
x
x
x
x
x

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do
licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do
licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita
Federal e INSS), mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.
Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela
Caixa Econômica Federal.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Na Qualificação Técnica exigir-se-á:
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x

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. A comprovação de
aptidão: Quando emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público, deverá vir
acompanhada da(s) cópia(s) do(s) contrato(s) com a respectiva contratante do
fornecimento/execução atestado, acompanhado da respectiva publicação, onde fique
evidente a compatibilidade do objeto do contrato; Quando emitido por pessoa(s)
jurídica(s) de direito privado ou afim, deverá vir acompanhado de cópias de notas
fiscais para comprovar o fornecimento/execução em compatibilidade com o objeto do
contrato.

x

Alvará de Licença, Localização e funcionamento, compatível com o objeto desta
licitação, expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito Federal.

Na Qualificação Econômica Financeira exigir-se-á:
x

Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial da empresa, expedida pelo
cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica a menos de 30 (trinta) dias da
abertura das propostas, expedida pelo Tribunal de Justiça (http://www5.tjba.jus.br/).

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
x

Declaração firmada pelo representante legal da empresa para cumprimento da
exigência prevista na Lei Federal n° 9.854/99, que acrescentou os incisos V ao artigo
27 e XVIII ao artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, nos termos do Decreto Federal n°
4.358/02 (DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR).

14. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada, sob a inteira
responsabilidade funcional e operacional desta, sobre os quais manterá estrita e
exclusiva fiscalização.
b) É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
c) Os casos omissos e as situações não previstas no presente Termo serão avaliados e
resolvidos pela Prefeitura Municipal de Cairu Bahia, por intermédio do seu Departamento
Jurídico.
d) A habilitação dos proponentes não lhes assegura a celebração do Contrato, ficando a
critério de o município decidir pela conveniência e oportunidade da realização deste ato;
e) Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na
forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão,
total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
f) O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições legais e
normativas aplicáveis e ao considerar ainda o interesse e conveniência da Administração.
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g) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do
concorrente ou pelo próprio concorrente ou por empresas das quais participem sócios ou
diretores do concorrente, ou ainda empresas das qual o concorrente integre o seu quadro
societário.
15. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Santo Antônio, S/N, Centro
Carla Maira Freire Barreto
Superintendente de Administração e Finanças
Email: saúde.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
16 - RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Santo Antônio, S/N, Centro
Coordenação: Italuana Guimarães Rosário
Secretária Municipal de Saúde
Email: saúde.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
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RESUMO DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 432/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. II TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIRU – CNPJ n.º
14.235.907/0001-44. CONTRATADA: ECCO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, com sede na Rua Ulisses Melgaço Palma, nº 248, Graça, Município de Valença,
Estado da Bahia, CEP: 45.400-000, inscrita no CNPJ sob o nº 13.568.927/0001-74, inscrição
estadual sob o nº 019.888.925 e inscrição municipal sob nº 0000010964. CLÁUSULA PRIMEIRA:
DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do instrumento contratual
original firmado em 22/08/2018 por mais 12 (doze) meses, conforme autoriza o Inciso II, art. 57, da
Lei Federal nº 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS: Fica prorrogado o referido
contrato por mais 12 (doze) meses alterando a cláusula quarta do contrato original, passando a
vigência do mesmo a contar a partir do dia 22 de agosto de 2020 com o seu término em 21 de
agosto de 2021. PARÁGRAFO ÚNICO: Permanece inalterado o valor atualizado do contrato que é
de R$ 622.538,00 (seiscentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais). CLÁUSULA
TRECEIRA: DA MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam mantidas as demais cláusulas e
condições contidas do Contrato original. CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA: O presente Termo
Aditivo terá vigência a partir de 22 de agosto de 2020. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Cairu –
Bahia, 05/08/2020. SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: Fernando Antônio dos Santos Brito – CPF
nº 326.205.785-15. CONTRATADA: Rita de Cássia de Souza - CPF nº 628.370.015-20.
TESTEMUNHAS: Aline Maia Oliveira - CPF nº: 038.737.175-30 e Robson Vicente Silva dos
Santos - CPF nº 843.750.435-04.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 232/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2020. I
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIRU –
CNPJ n.º 14.235.907/0001-44. CONTRATADA: SANDRO FRAGA SANTOS-EPP, pessoa jurídica
de direito privado, com sede na Avenida Aurelino Ribeiro Navaes, nº 21, Térreo, Bairro
Dendezeiros, Município de Valença, Estado da Bahia, CEP 45.400-000, inscrita no CNPJ sob o nº
02.941.567/0001-98, inscrição estadual sob o nº 050.061.882-PP e inscrição municipal sob o nº
0000006799. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: O presente Termo Aditivo conforme autoriza o
artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, tem por objeto a prorrogação do instrumento contratual
original firmado em 15/05/2020 por mais 90 (noventa) dias. CLÁUSULA SEGUNDA: DOS
PRAZOS: Fica prorrogado o referido contrato por mais 90 (noventa) dias, alterando a cláusula
quarta do contrato original, passando a vigência do mesmo a contar a partir do dia 14 de agosto
de 2020 com o seu término em 11 de novembro de 2020. PARÁGRAFO ÚNICO – DO SALDO
REMANESCENTE: O saldo remanescente atualizado do contrato é de R$ 12.949,20 (doze mil,
novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos). CLÁUSULA TERCEIRA: DO INÍCIO DA
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de 14 de agosto de 2020. CLÁUSULA
QUARTA: DA RATIFICAÇÃO DAS CLAÚSULAS: Ficam mantidas as demais cláusulas e
condições contidas do Contrato original. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Cairu – Bahia,
05/08/2020. SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: Fernando Antônio dos Santos Brito – CPF nº
326.205.785-15. CONTRATADA: Sandro Fraga Santos - CPF nº 628.379.745-87.
TESTEMUNHAS: Aline Maia Oliveira - CPF nº: 038.737.175-30 e Robson Vicente Silva dos
Santos - CPF nº 843.750.435-04.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 242/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020. I
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIRU –
CNPJ n.º 14.235.907/0001-44. CONTRATADA: ELIANA CABRAL DE SOUZA - ME, pessoa
jurídica de direito privado, com sede na Travessa Francisco Ribeiro Passos, S/N, Bairro Centro,
Município de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, inscrita no CNPJ sob nº 17.756.249/000124, inscrição estadual sob nº 107.621.265-ME e Inscrição municipal sob nº 7245. CLÁUSULA
PRIMEIRA: DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do
instrumento contratual, original firmado em 21/05/2020 por mais 90 (noventa) dias, conforme
autoriza o artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, c/c o que dispõe a cláusula quarta do
contrato supracitado. CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO: Fica prorrogado o referido contrato por
mais 90 (noventa) dias alterando a cláusula quarta do contrato original, passando a vigência do
mesmo a contar a partir do dia 20 de agosto de 2020 com o seu término em 17 de novembro de
2020. PARÁGRAFO PRIMEIRO – DOS VALORES: Permanece inalterado o valor atualizado do
contrato que é de R$ 22.914,00 (vinte e dois mil novecentos e quatorze reais). CLÁUSULA
TERCEIRA: DA MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam mantidas as demais cláusulas e
condições contidas do Contrato original. CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA: O presente Termo
Aditivo terá vigência a partir de 20 de agosto de 2020. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Cairu –
Bahia, 05/08/2020. SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: Fernando Antônio dos Santos Brito – CPF
nº 326.205.785-15. CONTRATADA: Solange Cabral dos Santos Passos - CPF nº 051.846.395-86.
TESTEMUNHAS: Aline Maia Oliveira - CPF nº: 038.737.175-30 e Robson Vicente Silva dos
Santos - CPF nº 843.750.435-04.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 487/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019. I TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIRU – CNPJ n.º
14.235.907/0001-44.
CONTRATADA:
INCONTER
IMOVEIS,
CONCRETAGEM,
TERRAPLANAGEM E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Rua Advogado Muniz, nº 125, Casa, Bairro Centro, Município de Valença, Estado da
Bahia, CEP 45.400-000, inscrita no CNPJ sob o nº 20.720.770/0001-16, inscrição municipal sob o
nº 0014334 e Registro no CREA sob o nº 0010108335. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: O
presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do instrumento contratual original firmado em
13/12/2019 por mais 02 (dois) meses, conforme autoriza parágrafo primeiro do artigo 57, da Lei
Federal nº 8.666/93, c/c o que dispõe a cláusula segunda do contrato supracitado. CLÁUSULA
SEGUNDA: DOS PRAZOS: Fica prorrogado o referido contrato por mais 02 (dois) meses
alterando a cláusula segunda do contrato original, passando a vigência do contrato a contar a
partir do dia 14 de agosto de 2020 com o seu término em 13 de outubro de 2020. CLÁUSULA
TERCEIRA: DA MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam mantidas as demais cláusulas e
condições contidas do Contrato original e seus respectivos aditivos. CLÁUSULA QUARTA: DA
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de 14 de agosto de 2020. LOCAL E
DATA DE ASSINATURA: Cairu – Bahia, 05/08/2020. SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: Fernando
Antônio dos Santos Brito – CPF nº 326.205.785-15. CONTRATADA: Jaimerson Santos de Jesus –
CPF nº 025.533.315-33. TESTEMUNHAS: Jorimar Jorge Souza Britto - CPF nº 646.283.615-68 e
Aline Maia Oliveira - CPF nº: 038.737.175-30
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