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MUNICIPIO DE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

BaiTeiras(BA), 14 de setembro de 2020.

ATT: ANDERSON LUIZ VIAN DE ABREU

Secretario Municipal de Saude

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 1.277/2020 - PROCESSO DE

DISPENSA DE LICITAgAO N". 025/2020 - Contrato n°. 171-B/2020-LABORAT6rIO
SABIN DE ANAlISES CLINICAS S.A, CNPJ 08.595.187/0001-25 - Elevafao da
quantidade e valor contratado.

Senhor Secretdrio,

Considerando o atual quadro da pandemia covid-19 em nosso Municipio, com 4.156
casos conErmados, atualmente 07 hospitalizados, 70 6bitos, e imprescindivel a continuidade
dos exames RT-PCR que estao sendo realizados pelo contratado acima identificado.

2. Dos 300 (trezentos) Exames contratados inicialmente ja foram realizados 243
(duzentos e quarenta e tres) ate o mes de setembro e o contrato, que era de 90 (noventa) dias,
teve sua vigencia prorrogada por igual perfodo, vencfvel em 17 de outubro proximo,
entretanto, o saldo restante se mostra insuficiente para atender toda a demanda do periodo.

3. Assim sendo, solicitamos estudar a possibilidade e, se for possi'vel, aditivar este
contrato, elevando em 25 % (vinte e cinco) por cento, permitidos por Lei, o quantitative dos

ym exames, ou seja, elevando a quantidade contratada em 75 (setenta e cinco) exames, no valor
unitario de R$ 250,00 (duzentos e cinqflenta reais), elevando o valor do contrato em R$
18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinquenta reais), amparados atraves da mesma
Dota9ao Or9amentdria onde contabilizado o contrato.

Sem mais para o momento, nos colocamos k disposi9ao de Vossa Senhoria, para
informa9oes adicionais acerca do assunto aqui tratado.

Cordialmente,

Dotacid _
«njgTO COREN-BA632712-At
U |~ DORACnOMAbALENA DE SOUZA OLIVEIRA

Coordenadora da Vigilflncia Epideiniol6gica

Avenida BarSo do Rio Branco, ns 149 - Vila Rica - Barrelras - Bahia

CEP. 47.813-010 - Telefone: (77)3613-8300 - E-mail: saude@barreiras.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

Barreiras - BA, 15 de setembro de 2020.

CONTRATANTE: Munici'pio de Barreiras atraves do Fundo Municipal de Sadde

CONTRATADA: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS

OBJETO DA CONTRATACAO: Contrata93o de pessoa juridica especializada para presta9ao de

servi90s para a realiza9Slo de testes em pacientes com suspeita do covid-19, como medida de preven9ao

e controle da pandemia.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO:R$ 75.000,00(setenta e cinco mil reals)

SALDO CONTRATUAL; R$ 14.250,00 (quatorze mil e duzentos e cinquenta reais).
OBJETO DO TERMO ADITIVO: aditivo de acr^scimo de 25% ao contrato n° 171-B/2020.

1. Quanto aos documentos contratuais anexados:

Contrato n° 171-B /2020, assinado em 17 de abrii de 2020;

Or9amentos.

Certiddes de Regularidade Fiscal.

2. Justlficativa:

Trata- se de uma solicitafao de acr^cimo de valor, ao contrato n° 171-B/2020, que foi derivado do

Dispensa de Licita9ao n° 025/2020, e tern por objeto a ContratagSo de pessoa juridica especializada para

prestac^o de services para a realizacSo de testes em pacientes com suspeita do covid-19, como medida de

prevencSo e controle da pandemia, conforme contrato assinado em 17 de abril de 2020, entre o Municipio de

Barreiras e a empresa LAB0RAT6rI0 SABIN DE ANALISES CLINICAS, inscrita sob 0 CNPJ n°

00.718.528/0081-85

Diante da emergencia de Saude publica deflagrada pela pandemia provocada pelo novo Coronavirus

(Sars-cov-2) e mediante a necessidade de realizac^o de mais testes para pacientes com suspeita do Covid-19,

vimos a necessidade do acrescimo de valor de 25% ao contrato 171-B/2020, para suprir a demanda do

municipio. O acrdscimo de valor justiflca-se ainda pela alta sensibilidade do teste, o que fortalece a tomada de

decisdes por parte do poder publico e fundamenta com maior confiabilidade os indicadores epidemiologicos da

COVID-19 no municipio. Diante das dificuldades de logistica para o envio das amostras, morosidade na

disponibilizacSo dos resultados de exames encaminhados ao LACEN (Laboratorio Central de Saude Publica)

situado em Salvador- BA, o Municipio de Barreiras, atraves da Secretaria Municipal de Saude viu a necessidade

da contratacao de um laboratorio certiflcado para realizacao de teste molecular, recomendado pela QMS e

Ministdrio da Saude como o metodo RT PCR para deteccSo de Sars-Cov-2.

Portanto, de acordo com os documentos acostados aos autos, nao resta duvida que para garantir a

perfeita execu93o contratual, se faz necessario a formaliza9ao do segundo termo aditivo ao referido contrato.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

3. ManifestagSo da Contratada:

Em consulta d contratada, esta mantfestou o interesse em manter a prestag3o dos servigos,

nao requerendo corregao do valor.

Informagao de Disponibilidade Orgamentaria:

Anexado ao processo.

Anderson Luh

Secretdrio Mi

Autorizado par:

an deAbreu

al de Saude JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Prefeito de Barreiras-BA

i4r'
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Of. N» 214/2020 Barreiras-BA, 15 de setembro de 2020.

DECLARACAO

Declaro para os devidos fins que e de conhecimento da Vigilancia Epidemlologica que,

no memento, somente o iaboratorio Sabin esta realizando o exame RT PGR para o

diagnbstlco do Covid 19 no munlclpio de Barrelras.

Atenclosamente,

DoracirMawa'ae'soiizai
COREN-BA632712-AE

Doraclr Madalena de Souza Ollveira

Coordenadora Vigilancia Epidemlologica

Vigilancia Epidcmiologica de Barreiras - VIEP
Rua Folk Rocha, n° 228, Sandra Regina - CEP; 47.800-000 - Barreiras -Bahia

Fone: (77) 3613-9544/3613-9583/3813-9582 e-mail: viepsms@gmail.com



sabin

CARTADEANUgNCIA

A empresa LAB0RAT6rI0 SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A, inscrlta no CNPJ:
00.718.528/0001-85, sediada na Rua Capltao Manoela Miranda, 991, Centre, Barreiras
Bahia CEP 47.800-178, representada pelo seu S6clo Administrador LIDIA FREIRE
ABDALLA NERY, Inscrlto no CPF ns 693.909.246-34, declara, que estS de acordo com
aditivo de acr^scimo de valor ao contrato n® 171-B/2020 e Dispensa de Llclta^ao r\-
025/2020.

Barreiras Bahia, 15 de setembro de 2020. -

laborat6rTo sabin de anAlises clI^as S.A
CNPJ: 00.718.528/0001-85



9bbpfit^clDileo.

Barreiras- BA, 18 de Setembro de 2020.

Laboratdrio Sabin de Andlises Clfnicas Ltda.

CNPJ; 00.718.528/0001-09
Rua CapitSo Manoel Miranda, N°991- Centre

CEP: 47.800-178 Barreiras- BA Fone: (77) 3612-2622

Prefeitura Municipal de Baireiras-Ba/ Fundo Municipal

t com imenso prazer que apresentamos proposta para presta{;ao de servifos de

diagndstico laboratorial.

0 Laboratdrio Sabin d uma empresa com destaque no segmento de medlcina

laboratorial no Brasil. Mantemos uma parceria sdlida com este conceituado drgao,

parceria essa pautada em companheirismo, responsabilidade, seriedade e credibilidade,

com o objetivo de atender e exceder as expectativas de vossos clientes. Investimos maci^os

em tecnologia de ponta e em qualiflca^ao dos colaboradores.

De acordo com a nossa conduta etica respeitamos a confidencialidade dos nossos

clientes, concorrentes, e de outras empresas com as quais fazemos negdcios. Nao

admitimos nenhuma maneira de realizar negdcios que nao estejam fundamentadas em

principios eticos e transpardncia.

DIFERENCIAIS SABIN

COLETA EM EMPRESAS

A coleta poderd ser realizada no prdprio local de trabalho, para um quantitative de

no minimo 20 funciondrios por coleta. Encaminhamos uma equipe composta por

recepcionista e colhedor direto na empresa, proporcionando ao nosso cliente, todo

conforto com o padrao de qualidade Sabin. Os resultados dos exames periddicos sao

entregues na prdpria empresa, evitando que o paciente se desloque em hordrio de trabalho

para buscar seus resultados.

CERTIFICADOS DE QUALIDADE
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Certifica9ao de acredita9ao pelo PALC - Programa de Acredita93o para

Laboratories Clfnicos da SBPC - Sociedade Brasileira de Fatologia, assegurando qualidade

e rigor t6cnico ao processoanalftico.

Farticipamos do programa de excelencia para laboratorios medicos "PELM -

proficiencia externa, supervisionado pela Sociedade Brasileira de Fatologia Clfnica".

0 Laboratdrio Sabin tem Sistema de Qualidade certiflcado pela NBR ISO

9001:2000 para gestao de processes e sistema, garantindo a padroniza9ao em todas as

fases do processo.

ATENDIMENTO A NORMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SA 8000

A SA 8000 € uma norma internacional que garante a qualidade do ambiente e das

rela9des de trabalho. Torna pOblica sua politica de gestao de pessoas, atravds de normas e

procedimentos descritos e aprovados, garantindo a transparencia e lisura nas rela9desde

trabalho. Todos s3o beneficiados quando a empresa assume o compromisso publico de

respeitar e investir em seu patrimdnio, o ser humane. Fara ser reconhecida em

conformidade com a norma SA 8000, o Laboratorio Sabin atende aos seguintes requisites:

Trabalho Infantil - Reconhecer que assistir d infdncia d contribuir para a

forma93o das futuras gera9oes, e nao admitir nenhum trabalhador menor que 18

anos em suas atividades, alem de investir em programas de desenvolvimento

dirlgidos a crian9as e adolescentes.

Trabalho For9ado - Rejeitar qualquer forma de trabalho for9ado, garantindo que

a rela9ao de trabalho entre empresa e funcionSrio seja livre, e que este possa

rescindir seu contrato de trabalho quando for de sua vontade.

Saude e Seguran9a - Desenvolver e garantir a manuten9ao de uma ambiente de

trabalho seguro e saudavel para todos os seuscolaboradores.

Liberdade de associa9ao e direito a negocia9ao coletiva - Assegurar a seus

trabalhadores a liberdade de associa9ao sindical, conforme estabelecida pela

legisla9ao nacional, garandndo tratamento igualitario aos representantes sindicais

que integram seu quadro de colaboradores e o pleno acesso desses representantes

aos trabalhadores. Esdmular as formas de negocia9ao coletiva que visem ^

melhoria da qualidade de vida e de trabalho aos seus empregados.

Discrimlna9ao - Condenar qualquer forma de discrimina93o e nao aplicar

criterios discriminatorios em seus processes de recrutamento, sele9ao,

treinamento e administra9ao pessoal.
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> Prdticas disciplinares - Atender rigorosamente, na aplicagao de pr^ticas

disciplinares, as previsdes legais sobre o tema, repudiando quaisquer formas de

castigo, abuso ou coer9aofisico ou mental, de carSter sexual ou nao;

> Hordrio de trabalho e remunera^do - Atender todos os requisites legais e

convencionados aplicaveis i remunerafao e jornada de trabalho de seus

colaboradores, evitando que sejam feitas quaisquer dedu^oes contrdrias ^

legisla^ao;

> Sistemas gerenciais - Empenhar todos os seus esfor^os para garantir a

implanta9ao, manuten9ao e divulga9ao dos compromissos assumidos, bem como a

melhoria do sistema, promovendo igualmente o comprometimento de seus

fornecedores.

VALORESPROPOSTOS

Exame Prazo Valor unitario

Teste Molecular para detecgio do SARS-CoV-2, por PCR

(RT-PCR)
3 dias uteis R$ 250,00

Proposta valida por 30 dias a partir desia data.

COLETA DO MATERIAL

> A coleta podera ser realizada pelo contratante, 0 CONTRATADO disponibilizari h
CONTRATANTE treinamento de coleta para sua equipe (proflssional da saude).

> A coleta tamb^m podera ser realizada pelo, 0 CONTRATADO Laboratdrio Sabin, havendo
taxa de deslocamento, valor definido dependendo da localidade.

Infonna9des com setor de Relacionamento nos segulntes contatos:

077 98109-1982 ou 36122622 (Carmem Carina)

Cordialmente,

Luclana da Silva Jesus

Gestora Regional - Laboratorio Sabin
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PREFErrURA MUNiaPAL DE BARREIRAS
ESTADODABAHIA

0 MUNICfPIO DE BARREIRAS - BAHIA, com sede a Edgard de Deus Pitta n" 914 -
Loteamento Aratu, Barreiras - BA, inscrito no CNPJ sob o n® 13.654.405/0001-95, neste
ato representado pelo Sr. JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO, brasileiro, casado,
engenheiro civil, CPF/MF n® 176.219.505-44, poitador da carteira de identidade n®
2.091.375 / SSP-BA, residente e domiciliado nesta cidade, atrav6s do Fimdo Municipal de
SaOde, com sede no Centro Empresarial Baireiras, Rod. 020 Km 0 n® 31 - Vila Rica -
Barreiras/BA - inscrito no CNPJ sob o n® 08.595.187/0001-25, e de outro lado a empresa
Laboratdrio Sabin de Analises Clinicas S.A , inscrita no CNPJ n® 00.718.528/0081-85 ,
com sede d Capitio Manoel Miranda 991 Centro Barreiras /BA CEP 47.800-178,
doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente a presente contrato
de PRESTA^AO DE SERVICOS conforme a Cldusula 1° do Objeto , conforme o
Processo de Dispense de Licita^So n® 025/2020 do Processo Administrativo n® 1277/2020,
sem vinculo empregaticio e mediante as cldusulas seguintes:

riAlJSULAl® OBJETO

Objetivando a ContratafSo de Pessoa Juridica especializada para Presta(ao de
servifos para a realizafio de testes em pacientes com suspeita do Covidl9 , como
medida de prevent So e controle da pandemia.

a) A coleta poderS ser realizada entre ambas as partes: CONTRATANTE e
CONTRATADO obrigando-se o contratante a realizar capacita9ao da equipe
designada pelo Contratado.

ri.AlISULA VALOR E CONnirftES DE PAGAMENTO

CONTRATO PF. PRESTACAO PE SERVICOS

CONTRATO N® 171-B/2020 |
El

Processo Administrativo n® 01277/2020

I

A CONTRATANTE obriga-se a pagar o valor na realizafSo de 300 testes x 250,00 (
duzentos e cinquenta reals) perfazendo o total de RS 75.000,00 ( setenta e clnco mil
reals) . O faturamento serS fechado mensalmente de acordo a demanda envlada no
mSs vlgente. Dentre todas as conformldades exlgldas, serS enviado a nota fiscal com
prazo de pagamento de 30 dlas corridos sendo reallzado na conta Informada pelo
CONTRATADO (Banco do Brasil, Ag: 3307-3; Conta Corrente: 106489-4). Caso o
pagamento nSo seja reallzado serS bloqueado a prestafSo de services ate a r\,J
regularlzafSo do deblto. ^ yj^-^

Rua Edgard de Deus Pitta n° 914. Loteamento Aratu, Barreiras /BA CpP 47.803.914.
Fone: (77) 3614-7100 CNPJ n» 13.654.405/0001-95

Site:www.barTciras.ba.gov.br

iiqaesso fci «« Oii./05 CO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADODABAHIA

03.09^0 — Fnndo Municipal de Sadde de Barreiras /BA FMSB;
2068—Manter, Fortalecer, Ampliar e Apoiar Proc. e Unidades de Media e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;
33.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica;
Fonte:0214 Transferencia Fundo a Fiindo Rec. Do SUS do Govemo Federal; |
6102—Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos SaOde 15% o aprovada pela
Lei Or^ament^a do presente exercicio..

Ao CONTRATADO fica vedado negociar com terceiros, seja a que titulo for, o credito
decorrente do contrato, ainda que com instituifSo banc&ia, permitindo-se tSo somente,
cobranfas em carteira simples, ou seja, diretamente ao CONTI^TANTE.

-A 0 CONTRATADO nao podeii transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem
podera subcontratar os servi9os relativos ao seu objeto, sem o pr6vio e expresso
consentimento do CONTRATANTE, sob pena de rescisao deste pacto.

Nao existird qualquer vinculo contratual entre eventuais subcontratadas e o
CONTRATANTE, perante o qual o unico responsdvel pelo cumprimento deste contrato
serd sempre o CONTRATADO, direta e exclusivamente.

n.AllSIII.A4-.VIRfcNriA

A vigSncia deste contrato sera de 90 ( noventa ) dias , podendo ser prorrogado em
confonnidade em conformidade com a lei de acordo com a capacidade do Contratado.

O presente instrumento, a criterio do CONTRATANTE, poderd, ao seu final, ser
proiTOgado automaticamente mediante aditivo contratual, podendo igualmente as partes
optarem por urn novo ajuste caso Ihes convenha e entendam seja pertinente.

^  n.Aiism.A y-iiA FisrAi.izACio

Este contrato terd como responsdvel pela fiscaliza^do a servidora Doracir Madalena de
Sonza Oliveira — Coordenadora -VIEP .CREN/BA 632712-AE

Este contrato poderd ser rescindido em qualquer dpoca, independente de notifica9ao
judicial ou extrajudicial, ocoirendo qualquer das hip6teses previstas no art. 78 da Lei n**
8.666/93.

rT.AiTSTTT.Aff-.Fnwo

Os contratantes elegem o foro da Comarca de Barreiras - Bahia, que prevalecerd sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que sejam para dirimir quaisquer eventuais ddvidas ,
oriundas do presente Contrato. t/

4-
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Rua Edgard de Deus Pitta n" 914. Loteamento Aratu, Barreiras /BA
Fone: (77) 3614-7100 CNPJ n' 13.654.405/0001 -95

Site:www.l>arreiras.ba.gov.br

Sifa'RESi'J E<!i' nMsiolr.Tfira cm O'S/OS./ititfi

2P 47.803.914
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PREFEITURA MUNiaPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHXA

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 04 (quatro) vias
de igaal teor e forma, depois de lido e achado conforme na de duas testemunhas,
integrando ainda o instnimento o processo administiativo de Dispense de Licita^ao.

Barreiras/BA, em 17 de Abril de 2020.

Joao Barbosa de Souza Sobrinbo.

Prefeito Mimicipal

Empresa Laboratdrio Sabin de Analises C^nicas S.A
CNPJ n* 00.718.528/0081-85.

Contiatada

€.

Anderson LuMfVian de Abren
Secretdrio Mvfflcipal de Saude

g-
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TESTEMUNHA

mr\P Cjorrpd^

testemun:

0[ o §hA ^

C.PF ^4-

Rub Edgard de Deus Pitta n° 914, Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP 47.803.914.
Fone: (77) 3614-7100 CNPJ n* 13.654.405/0001-95

Site;www.baiTeiras.bB.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

12 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N® 171-B/2020

1« ADITIVO AO CONTRATO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, 0
MUNICfPIO DE BARREIRAS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, E
DE OUTRO LADO A EMPRESA LAB0RAT6RI0 SABIN DE ANALISES
CLiNICAS S.A, MEDIANTE DISPENSA DE LICITACAO N. 025/2020.

Pelo presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171-B/2020, tendo de um lado, o MUNICIPIO DE
BARREIRAS atrav& do FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS, pessoa jurfdica de direito pdblico,
inscrito sob o CNPJ 08.595.187/0001-25, aqui representado por seu Prefeito, o Sr. JOAO BARBOSA DE SOUZA
SOBRINHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador de RG n® 2.091.375 SSP/BA e CPF n® 176.219.505-44,
residente e domiciliado nesta cidade, e pelo SecretAilo Municipal de Sadde, o Sr. ANDERSON LUIZ VIAN DE

^ABREU, brasileiro, residente e domiciiiado nesta cidade, portador do RG ns 12.652.138-79 KP/BA e CPF n®
033.449.275-07, doravante denominado LOCATARIO, e de outro lado a empresa. LABORATORIO SABIN DE

^^ANAlISES CLfNICAS SA. inscrita no CNPJ N" 00.718.528/0081-85, com sede h Capitao Manoel Miranda, 991,
Centro, Barreiras Bahia, CEP n® 47.800-178, doravante denominado CONTRATADO, com base no Process© de
Dispen'sa de Licitafao 025/2020, Process© Administrativo 2298/2020. e disposifoes da Lei Federal 8.666/93, de
21 de junho de 1993, e as demais disposifoes legais e regulamentals aplicSveis k esplcie, ajustam entre si a
celebrafSo do presente TERMO AblTIVO que regerfi pelas cISusulas e condifoes seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA -DA VIGfeNCIA

A CLAuSULA QUARTA do Contrato Original fica alterada, send© sua vig§ncia prorrogada, tendo com© termo
inicial o dia 17 de julho de 2020 e t^rmino em 17 de outubro de 2020, permitindo prorrogapao conforme Art 24,
Inciso IV da lei 8.666/93.

clAusula segunda -dopreco

0 presente Termo Aditivo sera prorrogado por mals 90 (noventa) dias, perfezendo um total de R$ 67.000,00
'sessenta e sete mil reals). 0 faturamento seri fechado mensalmente de acordo a demanda enviada no m§s

" ̂gente. Dentre todas as conformidades exigidas, serS enviado a nota fiscal com prazo de pagamento de 30 dias
corridos send© realizado na conta informada pel© CONTRATADO (Banco do Brasil, Ag: 3307-3; Conta Corrente:

^ 106489-4). Caso o pagamento nao seja realizado serS bloqueado a prestapao de servipos at6 a regularizapao do
d6bito

pelo Setor Competente.

clAusula terceira - DO.S RECURSO or^amentArios

Barreiras, k conta da seguinte classificapao funcional programitica e categoria econSmica:
Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SACDE
Atividade: 10.122.014.2123 - Enfrentamento da EmergSncia COVlD-19
Atividade: 10.302.014.2068 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar Proc. e Unidades de M6dia e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar J
Element©: 3.3.9.0.39.00 - Ouros Servipos de Terceiros - Pessoa Jurldica
Fonte: 0214 - Transf. Fund© a Fund© Rec. SUS do Gov. Federal.
Fonte: 6102 - Recursos de Impostos e Transferfincias de Impostos Sadde 15% aprovada pela Leio Orpamentaria
do presente exercfcio.

Avenida BarSo do Rio Branco, n° 149, Centro Empresarial de Barreiras, Baino Vila Rica, Barreiras/- BA, CEP 47813-ClO
Pone/Fax: (77) 3613-8300 1 . /

Site: umnv.barTeim'i hn nnti.hr CNPJ n''08.S9S.187/0001-2S I ^

Xijiiesso fca; ■adriaiMECUsa €rA I/w



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

CLASULA QUARTA - DAS HEMAIS DISPOSICOES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais clSusulas e condipoes do Contrato ora aditado. Assim, por estarem
iustos e contratados. assinam o presente terrao aditivo em 03 [trSs) vlas de igual teor e forma, na presenpa de 02
(duas) testemunhas, para que suita os seus legftimos e legais efeitos, dando-o como bom, firme e valioso.

Barreiras - BA 07 de juUio de 2020.

ANDE

Secrei

N LUIZ VIAN DE ABREU
0 Municipal de Sadde

JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito de Barreiras-BA

iCiciC
LAB0RAT6RI(fSABIN DE ANAUSES CLfNlg^feA

Contratado.

Testemunha: Testemunha:

CFF:
CFF:

Avenid. auio do Rio Bn»co, n' 149, CeoBo En»ro»ml do Bimoinij Mm) VII. RIca Banoim- BA. CEP 478134)10
Fone/Fax: (77) 3613-8300

Site: tuitJW.barreiras.bcLaov.br CNPJ n" 08.595.187/0001-25

Xtuixjsso pea."- 5driarBsaus3 &.x 12/08/^010 13:*.»G:59



ESTADO DA BAHIA
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PODER JUDICIARIO

JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 00.718.528/0081-85

Certidao n°: 10316509/2020

Expedigao: 05/05/2020, As 13:07:22

Validade: 31/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi^ao.

^  Certifica-se que laboratorio sabin de analisbs clinicas s.a. (matriz e
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n" 00.718.528/0081-85, N&O CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidaqao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resoluqao Administrative n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expediqao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relapao
a todos OS seus estabelecimentos, agencies ou filiais.
A aceitapao desta certidao condiciona-se a verificapao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidao emitida gratuitamente.

INPORMAgJAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessArios a identificaqao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto As obrigagoes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorArios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o MinistArio Publico do

Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Diavidas c sugcstoes; cndt»tst. jus .br



29/09/2S^O servioos.receila.fazenda.gov.br/Seivicos/certidaolnlemet/PJ/Consultar/RelacaoCerUdao

BRASIL

(HTTPSiffGOVAiq

Rela^So das certidSes emitldas por data de validade

CNPJ: 00.718.528/0001-09 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS SA
Perfodo: 01/05/2020 a 01/05/2020

C6dlgo de controle Tipo Data-Hora

emissao

Data de Sltua^ao
validade

B968.A1AA.965D.9672 Positiva 25/11/2019 23/05/2020 Expirada
com 16:24:32 Prorrogada

at6

20/09/2020

efeitos

de

negativa

86F5.2606.DB63J\81B Positiva 18/11/2019 16/05/2020 Expirada
16:18:35 Prorrogada

at6

13/09/2020

com

efeitos

de

negativa

efeitos

de

negativa

efeitos

de

negativa

efeitos

de

negativa

4* 1 2 ► »

Segundavia

ft (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegui

® (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consuitar/EmiteSegu

177C.7F5C.E98B.07D3 Positiva 12/11/2019 10/05/2020 Expirada
com 08:01:38 Prorrogada

at6
07/09/2020

3492.9C03.0C58.F8E9 Positiva 11/11/2019 09/05/2020 Expirada
com 10:03:59 Prorrogada

at^
06/09/2020

066D.D280.E462.716F Positiva 08/11/2019 06/05/2020 Expirada
com 08:38:11 Prorrogada

at^
03/09/2020

(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consuitar/EmiteSegund£

(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consuitar/EmiteSegunde

(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consuitar/EmiteSegunda

grtpfruli Profn^adK A data de valtdado da cenidSo expirou. 0 prago de vaKdadc desia certidSo foJ proffogado pela Portaria Cdrtjunta n* SSS/2Ci20 0X)U 24/03/2020) e/ou Penarta Coejvnia n*
1.178/2020<OOU 14A>7/2020).

Nova consuita (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consuitar)

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointemet/PJ/Consuitar/RelacaoCertidao



MINISTiRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasii
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionai

CERTIDAO POSITIVA com EFEITOS DE NEGATIVA DE D^BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A OfVIDA ATIVA DA UNlAO

Nome: LAB0RAT0R10 SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A.
CNPJ: 00.718.528/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionai cobrar e inscrever quaisquer dfvldas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiflcado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que:

1. constam debltos adminlstrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasii (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributdrio Nacionai (CTN), ou objeto de decisao judicial que determine sue
desconsideragao para fins de certificagio da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. nao constam Inscrigoes em Dfvida Ativa da Uniao (DAD) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacionai (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certid3o
negative.

Esta certidao 3 v3lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos OS orgaos e fundos publicos da administragao direta a eie vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no Smbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes socials previstas
nas alineas 'a' a'd' do par3grafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao estd condicionada a verificagao de sue autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida 3s 16:24:32 do dia 25/11/2019 <hora e data de Brasilia>.

V3lida at3 23/05/2020.

Codigo de controle da certidao: B968.A1AA.965D.9672
Qualquer rasura ou emenda invalidar3 este documento.

t  Iff
u

•  r*j
ic



•  i I GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

1:. if SECRETARIA DA FAZENDA

EmissSo: 15/09/2020 08:34

Certidao Negativa de Debitos Tributarios

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 • C6digo

Trlbutdrlo do Estado da Bahia)

Certid§o N": 20202643344

RAZAO SOCIAL

LABOR.\TORIO SABIM DE ANALISE CLINICAS LTDA

INSCRICAO ESTAOUAL CNPJ

00.7I8.S28/OOSI-6S

Pica certificado que nao constam, ate a presente data, penddndas de responsabilidade da pessoa fisica ou jurfdica adma
identificada, reiativas aos tributes administrados per esta Secretaria.

Esta certidao engioba todos os seus estabeiecimentos quanto d inexist9nda de d4bitos, inciusive os inscritos na Divide

Ativa, de competSnda da Procuradoria Gerai do Estado. ressaivado o dlreito da Fazenda POblica do Estado da Batiia
cobrar quaisquer ddbitos que vierem a set apurados posteriormente.

Emitida em 15/09/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo vdiida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissio.

A AUTENTICIDADE OESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORiAS

FAZENDArIAS ou ViA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz,ba.gov.br

Vdida com a apresentaQao conjunta do cartSo original de Inscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Recelta Federal do MInlsldrio da Fazenda.

Pagina I dc 1 RelCertldaoNcgativa.rpt



Mm
Prefeitura Municipal de Barreiras
Av Bardo do Rio Branco, 149 Cenlro Empresarial

Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP; 47813-010

CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

Numero: 001520/2020.E

Nome/Razao Social: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINiCAS S.A

Nome Fantasia: LABORATORIO SABIN

Inscrigao Municipal: 000014688 CPF/CNPJ: 00.718.528/0081-85

Endere^o: RUA CAPITAO MANOEL MIRANDA, 991

CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-178

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A SER

APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE. ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DEBITOS
tributArios do contribuinteacima citado para com este municIpio.

Observa9ao:

*««********«*««*«***•*«****«***««

*********************************

Esta certidao foi emitida em 31/07/2020 com base no Cbdigo Tributario Municipal.

Certidao valida ate: 29/10/2020

Esta certidao abrange somente a Inscri^do Municipal acima ident'ificada.

Codigo de controle desta certidio: 2600005034580000111562090001520202007318

Certidao emitida eietronicamente via internet. A aceita^ao desta certidao esta condicionada ei verificafao de sua
autenticidade na Internet, no enderego eietrdnico:
https://barreiras.saatri.com.br, Econdmico - Certidao Negativa -Verificar Autenticidade

Atenfao: Quaiquer rasura ou emenda invaiidar^ este documento.

Impresso em 10/09/2020 ds 09:48:16



Voltar Imprimir

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS-CRF

Inscri^ao:
Razao Social:

Enderego:

00.718.528/0081-85

LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS SA

R CAPITAO MANGEL MIRANDA 991 / CENTRO / BARREIRAS / BA / 47800-178

A Calxa Econdmica Federal, no use da atribuigao que Ihe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de malo de 1990, certlfica que, nesta data, a empresa acima
identlflcada encontra-se em situagao regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FOTS.

O pnesente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer
debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigagoes com o FGTS.

Validade: 10/09/2020 a 09/10/2020

Certificagao Numero: 2020091018462080216298

Informagao obtida em 15/09/2020 08:35:41

A utliizagao deste Certificado para os fins prevlstos em Lei esta condicionada a
verificagao de autenticidade no site da Caixa: www.calxa.gov.br



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS

Barreiras-BA, 18 de setembro de 2020

Ao Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Barreiras-BA

Solieitafao

Solicito deste Setor, que seja anexado aos autos a disponibilidade or9ament^a no valor de R$
18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinquenta reais), referente ao 2° termo Aditivo de Valor do
Contrato 171-B/2020.

Att

Nayra Dayana dos Santos Carvalho Ferreira
Gestora de Contratos Sec.de Saude



MUNICfPIO DE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Foiha de Informapdes

N® Processo: 3137/2020

Assunto:

2® Termo Aditivo ao Contrato n° 171-B/2020- Tenno aditivo visando o

acr^scimo de valor ao contrato n° 171-B/2020, que tern como objeto a
contrata^So de pessoa juridica especializada para presta^So de services para a
reaiizafSo de testes em pacientes com suspeita do Covid-19, como medida de
preven93o e controle da Pandemia, conforme Processo Administrativo n°
3137/2020 e Dispensa de Licitagao n° 025/2020.

Ao

Fundo Municipal de Saude de Barreiras

Informamos disponibilidade orfamentdria para o objeto solicitado.

Unidade

Atividade

Atividade

Elemento

Fonte

Fonte

Valor

03.09.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.014.2123 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19.

10.302.014.2068 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar Proc. e
Unidades de Media e Alta Complexidade.
3.3.9.0.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.
6102 - Recursos de Impostos e Transf. de Impostos - 15%
0214 — Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal

R$ 18.750,00

Barreiras, 18 de setembro de

Elissandra Santaoaae PaiildTIascimento

Contadora-Matriculain® 1007

"I



MUNICfPIO DE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Foiha de Informapoes

N® Processo: 3137/2020

Assunto:

2® Termo Aditivo ao Contrato n° 171-B/2020- Tenno aditivo visando o

acrescimo de valor ao contrato n® 171-B/2020, que tern como objeto a
contrata99o de pessoa juridica especializada para presta9ao de servi90s para a
realiza93o de testes em pacientes com suspeita do Covid-19, como medida de
preven9ao e controie da Pandemia, conforme Processo Administrativo n°
3137/2020 e Dispensa de Licita9ao n° 025/2020.

Ao

Fundo Municipal de Saude de Barreiras

Informamos disponibilidade fmanceira para o objeto solicitado.

Unidade 03.09.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Atividade 10.122.014.2123 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19.

Atividade 10.302.014.2068 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar Proc. e
Unidades de Media e Alta Complexidade.

Elemento 3.3.9.0.39.00 - Outros Servi90s de Terceiros - Pessoa Juridica.

Fonte 6102 - Recursos de Impostos e Transf. de Impostos - 15%
Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal

R$ 18.750,00Valor

mo de Souza

atricula N® 53090



CONTROLE DE SALDO

Contratada:Laborat6rio Sabin de Analises clinicas S.A

Contrato: 171-8/2020 VigSn
Gestora de Contratos:Nayra Dayana dos Santos Carvalho Ferreira
Area Demandante:Secretaria Municipal de Saude
Valor Total do Contrato: 75.000,00

IDENTIFICAQAO DO CONTRATADO E DADOS DO CONTRATO

EXERCICIO; 2020
VALOR GLOBAL DO CONTRATO

N® DO CONTRATO DATA ASSINATURA

171-8/2020 17/04/20

08JET0

Contratafio de Pessoa
Juridica especiallzada par
aprestaQSo de servigos
para a reallzagao de testes
em pacientes com
suspelta de Covld-19.

VIG^NCIA

07/08/2020 a 17/10/2020

DATA N® NOTA FISCAL DESCRIQAO VALOR R$ SALDO R$

20/05/2020 24194

A realiza^Oo de 12 testes
moleculares para detec^o do
corona virus, com o valor

unitdrio de R$ 250,00 confoime
contrato de nOmero 171-

B/2020.

R$ 3.000,00 R$ 72.000,00

02/06/2020 24439

A realizapao de 20 testes
moleculares para detec^do do

corona virus, com o valor
unltario de R$ 250,00 conforme

contrato de mSmero 171-

B/2020.

R$ 5.000,00 R$ 67.000,00

08/07/2020 25303

A realiza^o de 15 testes
moleculares para detecgSo do
corona virus, com o valor

unitario de R$ 250,00 conforme
contrato de numero 171-

B/2020.

R$ 3.750,00 R$ 63.250,00

09/09/2020 27072

A reallzacao de 120 testes
moleculares para detecgio
do corona virus, com o valor

unltario de R$ 250,00

conforme contrato de

nOmero 171-B/2020.

R$ 30.000,00 R$ 33.250,00

09/09/2020 27074

A reallzagio de 76 testes
moleculares para detec^ao

do corona virus, com o valor
unltario de R$ 250,00

conforme contrato de

nOmero 171-8/2020.

R$ 19.000,00 R$ 14.250,00

t^ta

'1 j -



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

Barreiras-BA, 18 de setembro de 2020

Ao Umo. Sr. Aldir Joel Resmini

Controiador Geral do Municipio

DESPACHO

Encaminhe-se os autos para conhecimento e providencias necess^ias e legais relativo ao
Processo Administrative n° 3137/2020, a fim de que seja anexado aos autos parecer compativel com o
objeto licitado, concemente a elabora9ao do 2° Termo Aditivo de valor do contrato n" 171-B/2020 que
tem como credora a empresa LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLfNICAS S.A, inscrita
no CNPJ n" 00.718.528/0081-85.

Nayra Dayana dos Santos Carvalho Ferreira
Gestora de Contratos Sec.de Sadde



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3137/2020
PARECER T^CNICO - CGM

CONTRATO; 171B/2020

DISPENSA DE LICITACAO: 025/2020
INTERESSADO (A): Secretaria Municipal de Saude

ASSUNTO: 2" TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 171B/2020, visando o aditivo de
acrescimo de valor de 25% do valor global do contrato, o que equivale a urn acr^scimo
pecuniirio no valor de R$ 18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinquenta reals), do
contrato derivado da Dispense de Licita^ao n° 025/2020, que tem como credora a
empresa LAB0RAT6RI0 SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A, inscrita no CNPJ N"
00.718.528/0081-85, tendo como objeto a Contrata?ao de Pessoa Juridica especializada
para Presta^ao de services para a realiza^So de testes em pacientes com suspeita do
Covidl9, como medida de preven^ao e controle da pandemia.

Trata-se o presente auto de solicita9ao do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n®
1713/2020.

O processo foi instruido obedecendo os pre requisites necessaries de documentos que
comprovam a viabilidade e o interesse publico na continuidade de presta9ao de servi90s da
empresa contratada.

A principio, compete esclarecer que a Controladoria analisa exclusivamente os
aspectos formais do processo com os elementos que constam nos autos at6 a presente data,
tendo em vista que a este orgao nao incumbe a analise da conveniencia e da oportunidade dos
atos praticados pela Administra9ao Publica Municipal, tampouco, analisar aspectos de
conhecimento especifico da justificativa tecnica, sendo esta de inteira responsabilidade dos
servidores que a consignaram supra mencionados e do titular da pasta.

Oportuno salientar que a administra95o municipal devera sempre pautar as despesas
publicas pelo principio da razoabilidade, economicidade, moralidade e impessoalidade.

Da analise dos autos, sob o ponto de vista tecnico, atestamos a regularidade formal do
processo no que concerne ao pedido de Termo Aditivo.

Encaminhem-se os autos a Procuradoria Geral do Municipio para analise e parecer

conclusivo.

Controladoria Geral do Municipio,! Setembro de 2020.

Aldir Joel Resmini
Cqntrolador Geral do Municipio



MUNICiPIO DE BARREiRAS
ESTADO DA BAHIA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICfPIO

PABECER JURIDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3137/2020

EMEtraA: DIREITO ADMZNISTRATIVO. SEGUNDO TEBMO

ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 171-

B/2020. ACRESCIMO DE 25% AO VALOR ORIGIMARIO
DO CONTRATO. CONTRATO EMERGENCIAL DE

LABORATORIO PARA REALIZA^AO DE TESTES

MOLECULARES (RT PCR) EM PACIENTES CCM SUSPEZTA

DO COVID-19. VANTAJOSIDADE E INTERESSE PUBLICO

DEM)NSTRADOS / PRESUMIDOS. LIMZTES DA LEZ N°

8.666/93. POSSZBZLZDADE VERZFZCADA.

I - RELATORIO

Os autos foram encaminhados a esta Procuradoria Juridica,

na forma do art. 38, paragrafo unico, da Lei n° 8.666, de 1993,

para analise da documentagao qua servira para elaboragao da

minuta do Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n°

171-B/2020, visando a suplementagao do valor contratual com

acrescimo de 25%, mantidas as demais clausulas contratuais.

O contrato celebrado pelo Municipio de Barreiras e a

empresa LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A, tem por

objeto a "'CONTRATAQAO EMERGENCIAL DE LABORATORIO PARA

REALIZAgAO DE TESTES MOLECULARES (RT PCR) EM PACIENTES COM

SUSPEITA DO COVID-19", conforme disposto no Processo

Administrativo de Licitagao relative a Dispensa de LicitagSo n°

025/2020.

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

a. Solicitagao de Termo Aditivo;

b. Justificative;

c. Manifestagao da empresa;

d. Copia do contrato originario;

e. Copia do primeiro termo aditivo;

f. Certidoes de regularidade fiscal, trabalhista e de FGTS;

g. Solicitagao de disponibilidade orgamentaria;

h. Informagao sobre disponibilidade orgamentaria;

i. Informagao sobre disponibilidade financeira;

j. Copia de controle de saldo;

k, Parecer Tecnico da Controladoria GeraV do Municipio,
/

/

atestando a regularidade formal do processo/^
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1. Minuta do termo aditivo;

E o breve relatorio,

II - AN^ISE JURIDICA

Preliminarmente, deve-se salientar que a presente

manifestaqao toma per base, exclusivamente, os elementos que

constam, ate a presente data, nos autos do processo

adrainistrativo em epigrafe. Destarte, cabe a esta Procuradoria

se manifestar acerca da possibilidade juridica de concessao de

^  acrescimo legal ao valor do contrato administrativo, nSo Ihe
competindo adentrar a conveniencia e a oportunidade dos atos

praticados no ambito do Executivo Municipal, nem analisar

aspectos de natureza eminentemente tecnica ou administrativa.

No que diz respeito a alteragao de contratos

administrativos, o art. 65 da Lei n° 8.666/93 autoriza a

Administragao a efetuar, unilateralmente, alteragSes

quantitativas e qualitativas do objeto do contrato, visando

adequa-lo as finalidades de interesse publico supervenientes,

verificadas durante a sua execugSo.

De acordo com o entendimento pacificado no ambito do

Tribunal de Contas da Uniao, "tanto as alteragoes contratuais

quantitativas - que modificam a dimensao do objeto - quanto as

unilaterais qualitativas - que mantem intangivel o objeto, em

natureza e em dimensao, estao sujeitas aos limites

preestabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 65 da Lei n® 8.666/93.
(Decisao n® 215/1999, Plenario).

Nesse sentido.

Art. 65. Os contratos regidos por esta
Lei poderSo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

I  - unilateralmente pela
Administragao:

a) quando houver modificagSo do projeto
ou das especificagSes, para melhor adequagSo
tecnica aos seus objetivos;

b) quando necess^tria' a modificagSo do
valor contratual em decorij^nc^ de acr6scimo ou
diminuigSo quantitative dey^sair objeto, nos
limites permitidos por esta/Lei;
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(...)
§  1 ° O con'tra'tado f ±ca obrlgado a

aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os
acrescimos ou supressoes que se fizerem nas f 3 i
obras, servigos ou compras, abe 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de
edificio ou de equipamento, ate o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acrescimos.

(...)

De modo a preserver a natureza do objeto contratual, o

legislador estabeleceu, no art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, os

limites para essas alteragoes. Por conta disso, qualquer que

seja a especie de alteragao pretendida, nao podera comprometer

a natureza do objeto e dever^ se limitar, a principio, a 25% do

valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de

reforma de edificio ou de equipamento, a 50% para os seus

acrescimos.

No que tange a base de calculo para a incidencia dos

percentuais de acrescimos ou supressoes, tambem e da lavra do

TCU o entendimento no sentido de que "a base de calculo

utilizada para a aferigSo do limite a ser observado nas

alteragoes unilaterais e o valor pactuado no momento da

contratagao, acrescido de eventuais modificagoes em razao da

incidencia de institutes voltados a recomposigao do equilibrio

economico-financeiro (reajuste, repactuagao ou revisao)".

Desta feita, pela analise da documentagao acostada

percebe-se que o valor que servira de base para a aplicagSo do

percentual de 25% de acrescimo e o previsto na Clausula Segunda

do Contrato Administrative n° 171-B/2020, qual seja, R$ R$

75.000,00 (Setenta e cinco mil reals), ao qual se acrescera R$
18.750,00 (Dezoito mil setecentos e cinquenta reals) atraves do

presente aditivo.

Ressalte-se, entretanto que o valor disponivel para ser

executado sera correspondente ao montant^ acrescido, qual seja,
18.750,00 (Dezoito mil setecentos e reals), alem de

eventual saldo remanescente do contratĉ
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A Administra?ao justifica a solicitagao de acrescimo do

contrato devido a necessidade de realizagSo de mais testes para

pacientes com suspeita do COVID-19. Pondera tambem que o

acrescimo de valor se justifica ainda pela sensibilidade do

teste.

Verifica-se pela documentagAo acostada aos autos que o

acrescimo e possivel, haja vista tratar-se de primeira alteragao

contratual com esse objetivo, todavia, ainda dentro do limite

legal de 25%.

No que tange a vantajosidade da suplementagSo de valor,

verifica-se que os valores unitarios continuam sem sofrer

alteragao, mantendo-se os praticados desde a assinatura do

contrato, o que, num contexto de alta geral dos pregos de

mercado, ja demonstram substancialmente a vantajosidade

economica da Administrag§o publica em manter a execugao do

presente contrato.

Consta nos autos a Certificagao de Disponibilidade

Orgamentaria para fazer face a eventuais despesas decorrentes

da execugao da avenga.

No que se refere a regularidade fiscal da contratada,

verifica-se pelas certidoes anexadas que a empresa esta regular

junto a Receita Federal, Estadual e Municipal, alem de comprovar

a regularidade quanto a debitos trabalhistas e FGTS.

Quanto a minuta do aditivo constants nos autos nada ha

que se acrescer ou corrigir, estando sua estrutura e conteudo

em conformidade com o art.55 da Lei 8.666/93, respeitadas suas

especificidades.

Ill- CONCLUSAO

Diante do exposto, e com fulcro nas razoes expostas,

opinamos pela possibilidade juridica de aditamentalTab Contrato
Administrativo n° 171-B/2020, visando o acrescym2i:ide-^5% ao
valor inicialmente contratado. /

E o parecer.
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S.M.J.

Barreiras-BA, 18 de setembro de 2020.

©

'  Bruno Almeida

Procura

Matr

nto-
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(PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

2" TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVigOS DE
FORNECIMENTO N" 17I-B/2020

2° ADITIVO AO CONTRATO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM

LADO, O MUNICiPIO DE BARREIRAS. ATRAVES DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE, E DE OUTRO LADO A EMPRESA
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A.
MEDIANTE DISPENSA DE LICITACAO N. 025/2020.

O MUNICiPIO DE BARREIRAS atraves do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
BARREIRAS, pessoa juridica de direito publico, inscrito sob o CNP.1 n° 08.595.187/0001-25. situado
na Av. Barao do Rio Branco, n" 149 - Bairro Vila Rica, Barreiras/BA, aqiii representado por sen
Prefeito, o Sr. JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO, brasileiro. casado. engenheiro civil,
portador de RG n" 2.091.375 SSP/BA e CPF n° 176.219.505-44, re.sidente e domiciliado ncsta cidade e
pelo Secretario Municipal de Saude, o Sr. Anderson Luiz Vian de Abreu, brasileiro, casado.
residenie e domiciliado nesta cidade, portador do RG n" 12.652.138-79 SSP/BA e CPF
220.0001.271-34, doravante denoininado CONTRATANTE. e de outro lado, a empresa
LAB0RAT6RI0 SABIN DE ANALISES CLInICAS SA, inscrita no CNPJ N" 00.718.528/0081-85, com sede

~  ' a Capitao Manoel Miranda, 991, Centro, Barreiras Bahia, CEP n® 47.800-178, doravante denominado
CONTRATADO, com base no Processo de Dispensa de Licitafao 025/2020, Processo Administrative
3137/2020, e disposifoes da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e as demais disposifoes legais
e regulamentais aplicaveis a especie, ajustam entre si a celebra^ao do presente TERMO ADITIVO que
reger^ pelas clausulas e condifoes seguintes.

CLAUSULA PRIIMEIRA - Acrescimo ao valor Contrato Admlnistraiivo n.° I7I-B/2020, para aiendimenlo
das iicccssidadcs do Contraiantc, previsao do art 65 § 1°, da lei 8666/93, ficando acrescido o valor de R$
18.750,00 (dezoiio mil e selecentos e cinquenta reais), correspondendo o percenlua! de 25% ao contrato.
perfazendo uni valor global de R$ 93.750,00 (noventae tres mil e setecentos e cinquenta reais).

CLAUSULA SEGUNDA - Fleam mantidas as demais clausulas e condicdes contidas do Contrato original.

CLAUSULA TERCEIRA - Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente lermo aditivo em 03
(ires) vlas dc igual leor c forma, na presenea de 02 (dims) testemunhas, para que surtp. os seus Icgftimos e legais
efeitos, dando-o como bom, firme e valioso.

Barreiras - BA, 23 de setembro de 2020.

Anderson L Vian de Abreu

Secretario I) cipal de Saude

JOAO BARBOSATTJE SOUZA SOBRINHO

Prefeito.de. Barrel ray /,

LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLl'^'A^^O^ V'
Contratada

I eslemunhas

^  Nome:
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EXTRATO DO CONTRATO N* 323/2020.

Proc. Adm. n* 1852/2020- Pregio Presenclal n° 021/2020-Contfalanle: MUNIClPIO DE BARREIRAS - Contratada: MARCELO FERREIRA DE BRITO
EIRELI. inscrila no CNPJ/MF. sob o n. ° 32.724.724/G001-74. com sede na eslrada para Sapd s/n. centro Balandpolis CEP 47.830-000. OBJETO:
AquisigSo de vigas prd-moldadas em concrete armado, segSo tipo U, requlsitado pela Secretaria Municipal de Infiraestnitura, Obras, Servigos Piibiicos e
Transportes. Ass.: 28/09/2020. Valor Global da contratagSo (duzentos e dnquenta e dnco mil e selscentos reals). Ass.: JoOo Barbosa de Souza
Sobrinho. Prefeito Munidpal.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N» 149/2017.

Proc /Wm. N® 2522/2020- PregSo presenclal N® 026/2017- Conlratante: MUNIClPIO DE BARREIRAS - Contratada: ELETRO SYSTCM COMERCIO
DE I^QUIN/\S COPIADORAS E SERVIQOS LTD/\, inscrita no CNPJ 01.312.565/0001-77, com sede na Avenida JosO Bonifdcio n 439 - Centro -
Barreiras/Bafila. OBJETO DO ADITIVO: Reajuste Financeiro com acrtsdmo de valor em um percentual de aproximadamente 13.02054®>4 por cento
do valor global ao conlrato n® 149/2017. o que oqulvale a R$ 13.124.70 (treze mil e cento e vlnte e quatro reals e setenta cenlavos) e Renovagao
Contratual por mals 12 (doze) meses e reposlgSo integral do valor do conlrato lixado em 100.800,00 (cem mil e oitocentos reals) o que somado ao
reajuste equivale o valor de R$ 113.924,70, Inldalmente a contar a partir do dia 18 de setembro de 2020, conforme dolagSo oijamentana supra e
sotidtagao da Secretaria Munidpal de admlnistragSo e Planejamento. /^.: 10/09/2020. JoSo Barbosa de Souza Sobrintio. Prefeito Munidpal.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N® 079/2019.

Proc. Adm. N® 2912/2020- ConcorrOncIa Publica n® 006/2018- Conlratante: MUNIClPIO DE BARREIRAS. Contratada: PJ CONSTRUCOES
TERIMPUUIAGEM LTDA, inscrito no CNPJ 03.174.004/0001-84. OBJETO DO ADITIVO: prorrogagSo de prazo pelo perlodo de 180 (cento e oitenta)
dies, a contar a partir do dia 15 de setembro de 2020 atd o dIa 14 de margo de 2021. partindo da exIstSnda de um saldo contratual no valor de RS
255.096,38 (duzentos e dnquenta e dnco mil e noventa e seis reals e trinta e olto centavos), mantendo as dAusulas contratuals, conforms dotagao
oigamentAiia e solidtagio da Secretaria Munidpal de Educagao, Cultura, Esporte e Lazer. Ass.: 15.09.2020. JoSo Barbosa de Souza Sobrinho.
Prefeito Munidpal.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N® 321/2019.

Proc. Adm. N® 2517/2020 - Tomada de Pregos n® 006C019 - Conlratante: MUNIClPIO DE BARREIRAS-BA, Inscrito no CNPJ/MF n®. 13.654.405/0001-
95. Contratada: KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELLI. Inscrito no CNPJ sob o n® 12.239.466/0001-23. OBJETO DO ADITIVO:
Prorrogagao de piezo, pelo perfodo de 12 (doze) meses a contar a partir do dia 19 de setembro de 2020, partindo da existflncia de um saldo contratual
no valor de R$ 465.817,71 (quatrocentos e sessenta e dnco mil, oitocentos e dezessete reals e setenta e um centavos), mantendo as demals cMusulas
contratuals, conforme dotagSo orgament4ria, e solidtagio da Secretaria Munidpal de Infraestrutura, Obras, Serv. POblicos e Transports. Ass.:
04/09/2020. Joio Bartrosa de Souza Sobrinho. Prefeito Munidpal.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 171-B/2020

r Termo Aditivo, Proc. Adm. 3137/2020, Dispense de Udtagio n' 025/2020- Orgio - Fundo Munidpal de Saiide de BarreirasfflA. Empresa:
LABORATORIO SABIN de ANALISES CLINICAS SA CNPJ: 00.718.528/0081-85. Objeto: Termo adiUvo visando o acrisdmo de valor de 25% ao
conlrato 171-B/2020, que tem como objeto a contratagio de pessoa jurfdica espedalizada para prestagio de servigos para a reatizagio de tastes ein
padentes com suspeita do covld-19, como medida de prevengio e controls da pandemia. Conlrato 171-B/2020. Ass.: 23/09/2020. Valor Globa.
93.750,00. Fund. Legal: Art. 65 § 1®. da lei 8668/93.

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n® 163/2017

4® Termo /\ditivo, Proc. Adm. N' 2631/2020, Dispense de Udtagio n® 039/2017 - Crgio - Fundo Munidpal de SaOde de Barreiras/BA. Locador. OIEGO
FEUX PIAU CPF: 033.449.275-07. Objeto: Termo aditivo visando a ranovagio ao contrato de locagio de imdvel n® 163/2017, que tem como objeto a
locagio de ImOvel destlnado ao fundonamento da Central de Abastedmento Farmaciutica, que atenda is agOes da Secretaria Munidpal de Saiide, no
munlclpio de Barreiras. Estado da Bahia. Contrato 163/2017. Ass.: 04/09/2020. Viginda: 12 meses. Valor Global: RS 126.000,00. Fund. Legal: art 62,
§3®. indso I, da Lei Federal 8.666/93, e lei 8.245/91.
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