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SOLICITANTE: SECRETARIA M\'S'ClPAL DE SAÚD,
OBJETO: CONTRA TAçAo nEv/EMPRESA ESPECIAL
MANUTENÇÃO E DESOBSTRJ,JÇ,'\O" DOS EQ
ODONTOLÓGICOS. ,.'/,
PRO ,. .. . .' NISTRATIVO: Nil

• 161/2021 ....:'.
f ti' .•.. , •••

PROCESSO' '. P~NSA:N°,060/2021'
CONr~TADA~ MAIUAAPi\RECIDA LEAL & CIALTDA.
VALOR: R$ 723,50 (setecentos e vint~ e ues reais e cinquenta centavos).

••

.- . - ~
DATA: 03 DE AGOSTO DE 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA I

ESTADO DA BAHIA
CNPJ.14147.482/0001-11

(

PROCESSO
ADMINISTRATIVO

N° 161/2021

MAMUTENÇÃO E
DESOBSTRUÇÃO DOS

EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS.
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ITAPITANGA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
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~ .
IImoo. Juracy Leal Magalhães Neto
Setor de Compras

•
~~ _",Mmrici"J ~

~ ~i~U~I~P!
I

Itapitanga-BA, 19 de Julho de 2021.

TERMO DE REFERÊNCIA

Termo de referência que visa orientar a contratação de empresa especializada para a
manutenção e e desobstrução dos equipamentos odontológicos.

• ~ ", ,1,00,' I
Visa garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos para atender a demandas
odontológicas das unidades de saúde.

Verificar através de pesquisa de preço.

Os serviços deverão ser feitos nas Unidades Básica de Saúde do Texaco e na
Unidade de Saúde Dr. Arnaldo Lima.

ITEM DISCRIMINAÇAO UNID. QTDE V.UNIT V.TOTAL
01 Serviço de desobstrução 01

de sugador e troca do
separador detritos e
mangueira externa do
sugador do USF
TEXACO.

02 Serviço de desobstrução 01
de água do reservatório
pl o equipo/regulagem da
válvula de suporte da alta
rotação e troca da
mangueira reservatório
pet USF DR ARNALDO
LIMA

03 Deslocamento técnico. 01
PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645,000 - ITAPITANGA - BAHIA

CNPJ N.º 14.147.482/0001,11- FONE (FAX) 73 246-2445
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ITAPITANGA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

5. Outras Informações:

5.1

5.2

Condições de entrega e critérios de aceitação do objeto.

5.1.1 Os produtos serão entregue de forma imediata, após a emissão

da ordem de fornecimento, pelo setor competente da Administração;

5.1.2 A empresa deverá garantir pela qualidade dos produtos, sendo

responsabilizada por danos que porventura sejam causados pelos

materiais entregues em desconformidade com o solicitado.

Condições de pagamento:

5.2.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da

emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela

contratada após o recebimento do produto, mediante a

apresentação da Nota Fiscal.

5.2.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura,

as autorizações de fornecimento devidamente assinadas por

preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência

dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a

emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas

Fiscais e/ou Faturas;

5.2.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção,

o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua

reapresentação;

5.2.4 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela propna

Contratada, obrigatoriamente corn o número de inscrição no CNPJ

apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.º 14.147.482/0001-11- FONE (FAX) 73 246-2445
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preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas

fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

6. Obrigação da Contratada

6.1 Efetuar a entrega dos produtos dentro das especificações e/ou
condições constantes neste Termo de Referência;

6.2 Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou I

transferência de responsabilidades; .

6.3 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Contratante;

6.4 Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo
Contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessário.

6.5 Manter as condições de habilitação durante toda a vigência do
contrato.

7. Controle e fiscalização da execução do objeto

7.1 A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita

fiscalização por parte do Município, encarregada de acompanhar a

realização dos serviços, prestando esclarecimento solicitado,

atendendo as reclamações formuladas.

8. Sanções administrativas

I - Não assinar o instrumento ou não retirar a nota de empenho, Em
caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na
licitação, erros ou atraso na execução do contrato e quaisquer outras
irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou
cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à
adjudicatária/contratada as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, nos casos atraso

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.º 14.147.482/0001-11- FONE (FAX) 73 246-2445
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na entrega do objeto, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado
sobre o valor da parcela não entregue, quando não comprovar
motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento
da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a
ser reconhecido pela Administração. A partir do 11° dia de atraso,
será considerado descumprimento total da obrigação assumida.

c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do
contrato, em caso de descumprimento total das obrigações
assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser
reconhecido pela Administração.

d) Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o município de Itapitanga, por prazo
não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas
aquelas que causem prejuizo à Administração;

e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração
de inidoneidade) pelo período de até 5 (cinco) anos, nos casos de
falta gravíssima, especialmente se a CONTRATADA falhar ou
fraudar a execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo,
cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.

S 1° As multas referidas nesta cláusUla serão descontadas no
pagamento ou cobradas judicialmente.

S 2° As sanções previstas nas alíneas "a" e "f' poderão ser aplicadas
cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "b", e "c"

S 3° As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por
ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA ou recolhidas diretamente
à conta corrente do municipio de, no prazo de 15 (quínze) dias
corridos, contados a partir da data da notificação do ato de punição,
ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do
artigo 86 da Lei nO8.666/93.

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.º 14.147.482/0001-11- FONE (FAX) 73 246-2445
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~ 4° As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão
de circunstâncias excepcionais, e as justificativas só serão aceitas
quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprováveis, a critério da autoridade municipal competente, desde
que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em
que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.

~ 5° No processo de aplicação de penalidades será assegurado o
direito ao contraditório e a ampla defesa.

~ 6° Será considerado descumprimento total da obrigação assumida,
o atraso superior a 30 (trinta) dias corridos na entrega da parcela dos
materiais solicitados.

~ 7° Após o 11° (décimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do
objeto contratado, a CONTRATANTE poderá optar por uma das
seguintes alternativas:

a) Promover a rescisão contratual, independentemente de
interpelação judicial, respondendo a CONTRATADA pelas perdas e
danos decorrentes da rescisão;

b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de
multa correspondente ao periodo total de atraso, respeitado o
disposto na legislação em vigor.

9. Demais informações pertinentes às caracteristicas singulares do
objeto.

9.1 Os produtos fornecidos deverão seguir todos os padrões de
segurança e qualidade conforme determinação da ANVISA -
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

9.2 Atenciosamente,

_..__ $ii.~
Daniela Tolentino Nascimento

Secretária Municipal de Saúde

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.Q 14.147.482/0001-11- FONE (FAX) 73 246-2445
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AUTUAÇÃO

Aos vinte dias do mês julho de 2021, eu, Juracy Magalhães Leal Neto, chefe

de compras da Prefeitura Municipal de Itapitanga (BA), nomeado pJlo

Decreto nO2114, autuei com o N° 161/2021 o Processo Administrativo, onde

consta termo de referencia da Secretaria Municipal de Saúde, solicitandoj a

contratação de empresa especializada para a manutenção e desobstrução dos

equipamentos odontológicos.

o
hães Leal Neto

e 3e Compras

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -lTAPITANGA - BAHIA
CNPJN.o 14.147.482/0001-11-FONE (FAX) 73 246-2445



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COTAÇÃO

.Solicitamos cotação dos materiais e serviços. conforme esPElCificadosabaixo.
Desde já agradecemos pela atenção e pronto atendimento,

Juracy Magalhães Leal Nelo
Chefe de Compras

Recebido,19dejulhode2021.

~O.SOGIAL:
éNPJtfO:
EN9ERE ... :.
E-MAIl: _
TElÊFONBF~

i IN - ões aAEMP
MARIA APARECIDA LEAL & CIA LTDA
04.961.980/000140
RUA MIGUEL CALMON 195-.CENTRO~lTABUNAJBA
odontonorteitabuna mail.com

3 3613-9810 ou 98857-9810

I

<. ~. triATE.8'IA,S . üN.a:.Y~T
.Setviço' de desobstruçao do sugador e

1 .troca do separador detritos e mangueira 01
extema-dosugador do USF TEXACO) 317.50 317,50

.- "~...~' '; t, \

l f ,- . I€o ' _ _ _ _ _ •• _ •.•

2

3

SeIViço de desobstruçao de agua do
reservatorio p/ o equipo 1 regulagem da
valvula de suporte da alta rolaçao e troca
da mangueira reservatorio pet USF DR
ARNALDO UMA)

Deslocamento teéóico

Nas condlç6tls crotenno de referência.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

Setor de Compras

Proc. Administrativo n° 161/2021

Nota Explicativa

Informamos que não foi possível obter o número de 03 (Três) cotações, tendo em vista que

a empresa MARIA APARECIDA LEAL & CIA LTDA, considerando a limitação de

mercado para o objeto. Levando em consideração que a falta da contratação poderia trazer

grandes prejuízos para a administração encaminhamos o processo ao setor competente. 1

ltapitanga, 21 de julho de 2021.

J
I)

-es Leal Neto
de Compras

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -lT APITANGA - BAHIA
CNPJ N.o 14.147.482/0001-11 -FONE (FAX) 73246-2445
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Processo Administrativo N° 161/2021.

Itapitanga- BA, 21 de julho de 2021.

Ao
Secretário Municipal de Administração

Em razão da solicitação remetida pela Secretaria Municipal de

Saúde, destinada a contratação de empresa especializada para a manutenção e

desobstrução dos equipamentos odontológicos, conforme termo de referencia nos autos.

Enviamos o presente processo a fim de que seja informado se há razoabilidade para fazer

face a despesa.

Atenciosamente,

y a lhães Leal Neto
efe de Compras

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAlllA
CNPJ N.o 14.147.482/0001-11- FONE (FAX) 73 246-2445
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J

I

Secretaria de Administração

Ao
Departamento de Contabilidade
Nesta

Após analise do processo administrativo N° 161/2021 verificamos que o oficio e,

seus anexos que visa orientar o processo para Contratação de Empresa para

Realização de Manutenção dos Equipamentos Odontológicos responde aS

exigências da razoabilidade. Nesse sentido solicitamos deste setor, a verificação
I

de dotação orçamentaria, para formalização do futuro contrato.

Itapitanga - BA, 21 de Julho de 2021.

Atenciosamente,

~ ~~ cún A<...Jbi
Eduarda Souza dos S~ntos-
Secretária de Administração

PRAÇA DOIS PODERioS, 06 - CENTRO - 45645-000 -ITAPITANGA - BAHIA
CN 1'.1N.O [4. [47.4R]/000 I-I I - FON E (F i\X) 73 ]46-2445
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Setor de Contabilidade

Itapitanga. Bahia, 21 de julho de 2021. I

Ao
Controlador Interno do Município

Vimos autuar no Processo Administrativo n° 161/2021, conforme solicitação do
Secretário de Administração a respeito da existência de dotação orçamentária, para o processo
de CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA REALlZACÃO DE MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS, conforme específicação constante na solicitação, informamos que:

I

a) Após minuciosa análise no Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD,
verificamos a existência de previsão orçamentária para o valor da contratação.
b) A Dotação Orçamentária que ocorrerá tal despesa é:

Unidade: 01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FMS
Órgão: 10 - Fundo Munidpal de Saúde. FMS
Projeto Atividade: 2.029 - Manutenção do Programa de Saúde Bucal
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
Fonte: 02 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde 15%

Segue solicitação:

"As obrigações que ultrapassarem o exercício financeiro correrão por conta das dotaçõeJ
orçamentárias consignadas no orçamento vigente na época".

Atenciosamente,

DE JESUSFREI E
e Contabilida e

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAHIA
CNPJN.o 14.147.482/0001-11 -FONE (FAX) 73 246.2445
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DO CONTROLE INTERNO

Áo ExmoOSr.
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito Municipal de Itapitanga
Nesta

Processo Administrativo n° 161/2021

Análise técnica do processo administrativo nO 161/2021, que tem com
objeto a Contratação de empresa especializada para manutenção: e
desobstrução dos equipamentos odontológicos. Informa que o mesmo seguiu o
tramite da despesa e encontra-se dentro das formalidades legais, composto com
informações necessárias para que a Comissão Permanente de Licitações proceda
com o solicitado.

Encaminho a Vossa Excelência os autos do referido processo
Administrativo para sua chancela, e posterior encaminhamento para a Comissão
Permanente de Licitação.

Itapitanga, 26 de julho de 2021.

Mauricio de (a~ Oliveira dos Santos
coEor Interno

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAHIA
CNPJ N.o 14.147.482/0001-J 1 - FONE (FAX) 73 246-2445
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GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO

Processo Administrativo NO 161/2021

o Prefeito Municipal de Itapitanga - Bahia, no uso de suas atribuições

legais, considerando a existência de previsão orçamentária suficiente,

para Contratação de empresa especializada para manutenção ,e

desobstrução dos equipamentos odontológicos, conforme

discriminação constante no termo de referencia neste processo,

AUTORIZA a abertura de procedimento licitatório, que atenda la

determinação legal e ao interesse publico.

Itapitanga - BA, 28 de julho de 2021.

José Robert~tos TolentinoJP~;f;;;~

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000- ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.o 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX)?3 246-2445
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Processo Administrativo N° 161/2021

Aos trinta dias do mês de julho de 2021, eu, Clebson Santos Moreira, Presidente

da Comissão de Licitação, nomeado pela portaria n° 001/2021, recebi o !

Processo Administrativo N° 161/2021, onde consta termo de referência da

Secretária Municipal de Saúde, solicitando a Contratação de empresa

especializada para manutenção e desobstrução dos equipamentos

odontológicos. Dando continuidade, segue o processo para realização do I

procedimento licitatório na modalidade de Dispensa de Licitação.

ClebSo!Vs- Moreira
Pre:::~;~a CPL

PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA
CNPJ N.' 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 73 246-2445
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CONTRATO SOCIAL POR TR"NSFORMAÇÃe> DE EMPRESARI~••£'"
MARIA APARECJDA LEAL & elA LTOA. . J\lC 'l:'
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CLÁUSULA DECJMA SEGUNllA:
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O~sócíO$ p<)derlio de com~m acordo, fI;l':llr '11.."1\3 retirada mensal, 11 dlufo de "prolabo~":bbSCl'\'l!d3S tiS
disposiçiks n:!!Ulllmentlll'eS pertinentes, • :::::
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Fnlm:ndoou inlerdimdlJ qUIIIq\ICf sócio. 11 sociedade colilin.uorá SUIS nlMd3det cllm.:o;; herdeiros,
SII(,"i:ssOtese o iUt'IlPllZ. N~1l sendo possí\'el (lU inexíSli!ld? interesse destes oi .d'(5) ~ç6cjo(s)
rcm:mesccntc{s). o "1Ilor de ~eus h3yereS será :lpumdo e liquidlldo c.om base nll situllçnQ'p"frímoni:J1 d3
sociedade, à dalllda resoluçilo, \'t:rilic.'IdJ em ~h{nçu espcciahntniC ICVlIIilSdu.

Parágrafi.. {mico' O'I1t"SJl1U prl)Cedímenlo b1:l'Ii lIdll1fldo em outros ÇIt,ilS em que li sociedade se resolva em
relação n seu sócio. (ar!. 1.028 corto 1.031, CCJ2Q02) •

CLAUSULA DtCIMA QUAnTA:
o lldminíslrlldor declaro sob as pcnllS da lei, de que n!1l) ieSltl impedid!l de exereer 11 tld!ninib1raçliu da

•.•...•soch:dnde, por lei especial, OU~'lll virtude: de condenação criminal, OLlpor se eooonlmr sob os efeitos dela, 8
pênll que ~ftde, a~nd(1que tCffi,porariamente,o acesso n carg.os público.; ou pur crime rÚlílllenl11r,. de
pl'eVariCll.çio, peitll ou ~uburnQ, WfiCussiio, peç\,lmo. ou conlro lJ econollíia popular. eonti1l () siStema
finaoodro naciônlll,conlra nOffi13S de deres" d~ concomllcia, .COt1lrnllSrelações de consumo, fé públic3,qU li
propriedade. (al1. l.Oll, ~ 1-, CCll002)

CLÁUSULA DÊCmA QUINTA
Fica t'leíto o foto de rt,'lllUm Pllf\l.(1 eJtercicio e ()~'U1'I1JlriI11t'nlQo dos dir;;ilo~ e ()brigll~'Üô:.resultllnte, dl'~1e
contrato.
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07/07/2021

ta MINISTÉRIO DA FAZENDA

. .

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIvIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: MARIA APARECIDA LEAL & CIA LTDA
CNPJ: 04.961.980/0001-40

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <hltp://rfb.gov.br> ou <hltp://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:53:56 do dia 07/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/01/2022.
Código de controle da certidão: 7ACC.7262.7957.4827
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1
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• ••• ••••••••CAIXA ECONOMICAFEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrição: 04.961.980/0001-40
Razão Sociat1ARIAAPARECIDALEALECIALTDA
Endereço: RMIGUELCALMON195/ CENTRO/ ITABUNA/ BA/

45600-075

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

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

Validade:21/04/2021 a 18/08/2021

Certificação Número: 2021042101255475082029

Informação obtida em 03/05/2021 15: 16: 53

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

<.

•

http://www.caixa.gov.br


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 09/0612021 17:22

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeltos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 • Código
Tributário do Estado de Bahia)

Certidão N°: 20212321969

RAlA<:> SOClo\l

MARIA APARECIDA LEAL & CIAL IDA

INSCRIÇ-'O eSTADUAl. CNPJ

058.755.7llJ 04.961.98010001-40

Fica certificado que não constam, até a presente dela, pendências de responsabilidade da pessoa f1sice ou jurldice acima
identificada, relativas aos Iributos administrados por esta Secretaria

Esta certidão engloba lodos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusÍ\le os inscritos na Olvida
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 09/0612021, conforme Portaria n" 918/99, sendo Válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENl1CIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO htIp://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPf ou no CNPJ da
Secretaria da Rer.eita Federal do MinistéliO da Fazenda,

Página 1de 1

http://htIp://www.sefaz.ba.gov.br


Firctõx h(tps:lIgpi07.cloud.el.com.brlServorExcclltÍbutarío/tributarioclicn ...

MUNICípIO DE ITABUNA ~BA
SECRETARIA MUNICIPAL l)AFAZENDA
DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 10259 /2021

,.-----------CONCEDIDO À------------,
NoltlelRazão Social: MARJA APARECIDA LEAL - ME
CPF/Cl'I'l'J: 04.961.980/0001-40
Endereço: Rua MIGUEL CALMON N"195 - CENTRO - Itabuna-BA CEP:

...•

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei
Municipal nO2.173 de 01110/2020 - Código Tribuário Municipal, .certifica, para os
devidos fins, que NÃO CONSTA DÉBITO pertencentes ao contribuinte. E, para
constar; foi extraída a presente certidão, cuja validade é de 90 (noventa) dias
contados a partir da data de sua emissão.

As certidões fornecídas não excluem o direito da Fazenda Municípal cobrar, quaisquer
débitos que, posteriormente, venham ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confrnnada na página da Prefeitura Municipal de
Itabuna, na Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br

Emitida em: 05/05/2021

Validade: 90 dias

MUNICÍPIO DE ITABUNA - Bahia, Quarta-feira, 5 de Maio de 2021

Chave de validação: f3090f67

Av. Princesa Isabel, N° 678

São Caetano

CEP: 45607-001

•

http://www.itabuna.ba.gov.br
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POD~R JUDICT~RIO

Jt!:'; ~ rc.~ D'0 TRli.BAl..HO

Pág-ina 1 de

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: MARIA APARECIDA LEAL & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.961.980/0001-40
Certidão nO: 5407678/2021
Expedição: 10/02/2021, às 10:29:04
Validade: 08/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MARIA APARECIDA LEAL & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nO 04.961.980/0001-40, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440, de 7 de julho de~2011, e
na Resolução Administrativa nO 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho' e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão corrdiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida'gratuitamente.
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaçãd das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgad;ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 1
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

http://www.tst.jus.br.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção e desobstrução dos
e ui amentos odontoló icos.
VALOR: R$ 723,50 setecentos e vinte e três reais e cin uenta centavos.
DATA: 03 de a osto de 2021.

• .Sj'ÃDÕRDOSSi:lRVIJ~OS"
NOME: MARIA APARECIDA LEAL & CIA LTDA.
ENDEREÇO: Rua Miguel Calmon, n° 195, Bairro Centro, na cidade de Itabuna- Bahia, CEP
45.600-075.
CNPJ: 04.961.98010001-40
INSC.ESTADUAL: 058.755.703

01

02

03

Serviço de desobstrução de sugador e
troca do separador detritos e
mangueira externa do sugador do
USF Texaco.
Serviço de desobstrução de água do
reservatório pl o equipolregulagem
da válvula de suporte da alta rotação
e troca da mangueira reservatório pel
USF DR. ARNALDO LIMA.
Deslocamento técnico.

Und

Und

Und

OI

01

01

R$ 190,00

R$ 216,00

R$ 190,00

R$ 216,00

___________ T_O@R$723,501

. ::I'; ••••••".,.,..7<.,,"'C.. . m. ;JlC.
, !~;~;';'I,;1?,:""r;,9~,':", '~":" ,n:l

JUSTlFICA TIV A
Visa garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos para atender a

demandas odontoló icas das unidades de saúde.

--hf~
Daniela Tolentino Nascimento.
Secretária Munici aI de Saúde

1. Apresentou o menor preço dentre o pesquisado;
2. Encontra-se em situação regular perante a Receita Federal, Previdência Social e Fundo
de Garantia or Tem o de Servi o - FGTS.

Praça Dois Poderes, 06 - Centro - 45645-000 - ltapitanga - Bahia
CNPJ N.' 14.147.482/0001-11 - FonelFax: 73 3246-2445

DISPENSA DE LICITAÇÃO - Fl. 1
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

"lI - "para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alinea a do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
ossa ser realizado de uma só vez".

Unidade: 01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Projeto Atividade: 2.029 - Manutenção do Programa de Saúde Bucal
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de T rceiro - Pessoa Jurídica
Fonte: 02 - Receita de Impostos e Transferênci de Imposto - Saúde 15%

Thallys d Jesus Frei e
Diretor de Contabilid de

Tarcísio a dos Santos - Membro

José R~~S' S~~tos Tolentino
Prefeito Municipal

Praça Dois Poderes, 06 - Centro - 45645-000 - Itapitanga - Bahia
CNPJN.' 14.147.482/0001-1I-FonelFax: 73 3246-2445

DISPENSA DE LICITAÇÃO - FL. 2



Segunda-feira
30 de Agosto de 2021
2 - Ano IX - N' 2324 Itapitanga Diário Oficial do

MUNlCIPIO
Dispensas de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
CNPJN'.14.147.482/0001-11

PUBLICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo:
Contratada:

CNPJ:
Objeto:

Processo Administrativo:
Contratada:
CNPJ:
Objeto:

Data:
Fundamenta ão Le aI:
Valor Total:

N"I 731202 I
ESTUDIO GABARITO DO SOM COMÉRCIO E
SERVI OS LTDA - ME
10.383.588/0001-63
Prestação de serviço na locação de som e transmissão da
live, na comemora ão do dia dos Pais 2021.
03 de a osto de 2021.
Art 24 Inciso Il da Lei 8.666/93
RS 3.000,00 três mil reais.

N".161/2021
Nr'iXRlA APARECIDA LEAIE& ClA LTDA
04.961.980/0001-40
Contratação de empresa especializada para manutenção e
desobstru ão dos e ui amentos odontoló icos.
03 de a osto de 2021
Art 24 Inciso Il da Lei 8.666/93
RS 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta
centavos.

N°. 191/2021
ONLlNE CERTlFlCADORA LTDA
11.587.975/0001-84
Contratação de empresa para prestação de serviço de
certificado di ital.
lO de a osto de 2021
Art 24 Inciso II da Lei 8.666/93
R$ 545,00 uinhentos e uarenta e cinco reais.

Processo Administrativo:
Contratada:
CNPJ:
Objeto:

Processo Administrativo:
Contratada:
CNPJ:
Objeto:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2KJYAUQLGIGRFJZCME/8RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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