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CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 111/2020 

MODALIDADE LICITAT6RIA: DISPENSA DE LICITA9AO N。  090/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saude. 

OBJETO: Presta9白o de servios em aluguel de caminh白o 3/4 para transporte de material para 

higieniz"o nas ruas, como medida preventiva a respeito do Coronavirus (COVID-19), em 

atendimento a Secretaria Municipal de Saude 

CONTRATADO: LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob o no 

37.095.381/0001-40, com endere9o comercial a Rua Arnulfo Ramos Silva n。  133, Bairro Bela 

Vista, Po96es, CEP: 45.260-000 

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (tres mil reais). 

EMBASAMENTO LEGAL: art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。 9.412/18. 

DATA DA DISPENSA: 11 de maio de 2020 

DATA DA RATIFICACAO: 11 de maio de 2020. 

DATA DA CONTRATA9AO: 11 de maio de 2020 

VIGENCIA: 11/05/2020 at白  11/06/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - PORTARIA N。  001/2020 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 
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奪圏1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 111/2020 

OBJETO: Presta●o de servi9os em aluguel de caminh白o 3/4 para transporte de material para 
higieniz9白o nas ruas, como medida preventiva a respeito do Coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saude. 

AUTUA9AO 

Aos 05 (cinco) dias do mes de maio de 2020, autuo o oficio requisit6rio da 

secretaria e os documentos que adiante se v6. 

弱  

Samanta de Araujo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 04 de Maio de 2020. 

Oficio 225/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita戸o de Dispensa 

SOLICITA9AO  

Exp6e-se a necessidade da presta9白o de servi9os em aluguel de Caminhao 3/4, para 
transporte de material para higieniza9ao nas ruas, como medidas preventivas a respeito do 
Coronavirus (COVID-19), garantindo assim, a assistencia qualificada atrav白s da Secretaria 
Municipal de Saロde deste Municpio 

Exmo. Sr. Leandro Arajo Mascarenhas 

D.D. Prefeito Municipal de PO96ES 

Estimando a continua garantia da excelncia dos servi9os prestados pela Secretaria 
Municipal de Saロde do Municipio de Po96es-BA, solicito que se inicie o Processo de 
Dispensa de Licita9白o para a presta,o de servios em aluguel de Caminh白o% , para 
transporte de material para higieniza9白o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do 
Coronavirus (COVID-19). Justifica-se tal solicita9含o, com base na Lei no 13.979, de 06 de 
Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emerg6ncia de 
saロde publica de import白ncia internacional decorrente do Coronavirus respons白vel pelo 
surto de 2019, especificamente ao Art. 4 que diz 

Art. 4。 E dispens白vel a licita,o para aquisi戸o de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emerg白ncia de saude publica de import白ncia internacional decorrente do 
coronavirus de que trata esta Lei. (Reda"o dada pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020)  

§ 10 A dispensa de licita●o a que se refere o caput deste artigo 6 tempor白ria e aplica-se apenas 
enquanto perdurar a emerg白ncia de saade p白blica de importancia internacional decorrente do coronavirus 

§ 2o Todas as contrata96es ou aquisiゆes realizadas com fulcro nesta Lei sero imediatamente 
disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de computadores (Internet), contendo, no que 
couber, al白m das informa96es previstas no§ 3。  do art. 8。  da Lei n。  12.527, de 18 de novembro de 2011, o 
nome do contratado, o nロmero de sua inscri"o na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contrata,o ou aquisi"o 

§ 3。  Excepcionalmente, ser白  possivel a contrata"o de fornecedora de bens, servios e insumos de 
empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licita"o ou contratar com 
o Poder Publico suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de 白  nica fornecedora do bem ou servi9o a ser 
adquirido. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

Art. 4。-A A aquisi,o de bens e a contrata弾o de servi9os a que se refere o caput do art. 4。  n白o se 
restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condiゆes de uso e 
funcionamento do bem adquirido. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

Art. 4。-B Nas dispensas de licita●o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as 

Rua: Cardeal da Silva, 75, Centro. Po6es-Ba e-mail: financeirosaude2O17@gmail.com,  Fone: (77) 3431 -4350 
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PREFEITURA MUNICiPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARiA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

condiゆes de: (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

~ ー  ocorrncia de situa"o de emergencia; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926・  de 20201 

II - necessidade de pronto atendimento da situa9白o de emerg白ncia; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  
926, de 2020) 

Ill - existencia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta"o de servi9os, equipamentos e outros 
bens, pablicos ou particulares; e (Includo pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

IV - limita"o da contrata,o a parcela necess白ria ao atendimento da situa9ao de emerg白ncia. (Incluido 

pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

Art. 4。-C Para as contrata戸es de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da 

emerg白ncia de que trata esta Lei, n白o ser白  exigida a elabora9白o de estudos preliminares quando se tratar de 

bens e servi9os comuns. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

Art. 4。-D O Gerenciamento de Riscos da contrata9自o somente ser台  exigivel durante a gest白o do 

contrato. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 20201 

Art. 4o-E Nas contratacOes para aquisiao ae Dens, servi9os e insumos rlecUs5druoS 40 
enfrentamento da emerg6ncia que trata esta Lei, ser admitida a apresentacao 1e termo ae、  reierencia 
simplificado ou de projeto b自sico simplificado. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

§ 1。  0 termo de referncia simplificado ou o projeto b自sico simplificado a que se refere 

o caput conter: (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

I - declara9ao do objeto; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

II ・  fundamenta9ao simplificada da contrata9ao; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

Ill - descri9白o resumida da solu9ao apresentada; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 
2020) 

IV - requisitos da contrata9ao; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

V - crit'rios de medi9ao e pagamento; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

VI - estimativas dos orecos obtidos por meio de, no minimo, um dos seQuintes parametros: (Incluido 

w 	peia Meolcia I-'rovisoria nv りZ b, ae ZUZU) 

a) Portal de Compras do Governo Federal' (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 20201 

b) pesquisa publicada em midia especializada' (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

c) sitios eletrnicos especializados ou de dominio amplo (Includo pela Medida Provis6ria n。  926, de 
20201 

d) contrata"es similares de outros entes p白blicos; ou (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores e (Incluido oela Medida Provis6ria n。  926, de 
2020) 

VII - adequa戸o or9ament白ria. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

§ 2 。 Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, ser dispensada a estimativa 
de preos de que trata o inciso VI do caput. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

§ 3 。 Os pre9os obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput n白o impedem a 
contrata"o pelo Poder Publico por valores superiores decorrentes de oscitaゆes ocasionadas pela varia,o de 
pre9os, hip6tese em que dever白  haver justificativa nos autos. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 

Rua: Cardeal da Silva, 75, Centro, Po96es-Ba e-mail: financeosal罵e2O17@gnailcom,  Fone: (77) 3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MtJNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

20201 2020) 

Art. 4。-F Na hip6tese de haver restri9白o de fornecedores ou prestadores de servio, ' a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, podera dispensar a apresenta9ao' ae aocurnenIaao 
relativa 白  regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitas ce naDiliia9ao, 
ressalvados a exig白ncia de apresentaro de prova de 一  regularidade relativa ab eguriaaae 戸  ociai e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. '' da UOriStItUi9aO. (inciuiao peia ivieoiaa rrovisoria 
no 926, de 2020) 

Art. 4°-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação 
relativa regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, 
ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso X)0(11I do caput do art. 7° da Constituição. (Incluido pela Medida Provisoria 
n° 926, de 2020) 

Art. 4。-G Nos casos de licita頭o na modalidade preg白o, eletr6nico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisi,o de bens, servios e insumos necess白rios ao enfrentamento da emerg白ncia de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitat6rios sero reduzidos pela metade. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 
2020) 

Art. 4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitatários serão reduzidos pela metade. (Incluido pela Medida Provisoria n° 926, de 
2020)  

§ 10 Quando o prazo original de que trata o caput for nmero i mpar, este ser白  arredondado para o 
nmero inteiro antecedente. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 2020) 

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for número impar, este será arredondado para o 
número inteiro antecedente. (Incluido pela Medida Provisoria n° 926, de 2020)  

● • § 2。  Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente ter白o efeito devolutivo. (Incluido pela Medida 
Provisria no 926, de 2020) 

§ 2° Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. (Incluido pela Medida 
Provisoria n° 926, de 2020)  

§ 30 Fica dispensada a realiza9白o de audincia p白blica a que se refere o art. 39 da Lei n。  8.666, de 21 
de junho de 1993 para as licita96es de que trata o caput. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

§ 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei n° 8.666, de 21  
de junho de 1993 para as licitações de que trata o caput. (Incluido pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

Art. 4。-H Os contratos regidos por esta Lei ter白o prazo de dura,o de at白  seis meses e poder白o ser 
prorrogados por perodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situa弾o de emerg白ncia de sa自de publica. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

Art. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situação de emergência de saúde pública. (lncluido pela Medida Provisoria n° 926, de 2020)  

Art. 4。-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra9白o publica 
poder白  prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi如es contratuais, acr白scimos 
ou supress6es ao objeto contratado, em at cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato. (Incluido pela Medida Provis6ria no926, de 2020) 

Art. 4°-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública 
poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato. ancluido pela Medida Provisoria n° 926, de 2020)  

E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, o municipio ter白  que 
tomar as medidas preventivas necess白rias. Para maiores esclarecimentos segue anexo Lei 
n。  13.979/2020, Decreto Municipal n。  158/2020 e o Termo de Refer白ncia Simplificado 

E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, o municipio terá que 
tomar as medidas preventivas necessárias. Para maiores esclarecimentos segue anexo Lei 
n° 13.979/2020, Decreto Municipal n° 158/2020 e o Termo de Referência Simplificado. 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cota96es realizadas pela mesma, 
一  foi verificado aue a empresa LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, 白  a aue melhor 
w atenae as aemanaas aesta secretaria. uom isso, solicito que se providencie contrato entre o 

Fundo Municipal de Saude, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa LAZARO 
COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrita no CNPJ sob n。  37.095.381/0001-40, cujo 
objeto 6 a presta9ao de servi9os em aluguel de Caminh含o 3/4, para transporte de material 
para higieniza9白o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID- 
19), Ficando o valor contratual em R$ .Q? 二60 (nove mil reais). Vale ainda ressaltar que o 
contrato ter vigencia ao dia 11 de Maio cbD ano em curso, com prazo at6 o dia 23 de Julho 
ao ano ce 2Uzu. 	 ー、 	 . 』  / 

g,ooり‘oク 	 ふ山ベフ、  

As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta dos recursos da Dota,o 
OrCamentria a seauir especificada 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cotações realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, é a que melhor 
atende as demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie contrato entre o 
Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa LAZARO 
COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrita no CNPJ sob n° 37.095.381/0001-40, cujo 
objeto é a prestação de servigos em aluguel de Caminhão 3/4, para transporte de material 
para higienização nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID- 
19), Ficando o valor contratual em R$ W31497430 (nove mil reais). Vale ainda ressaltar que o 
contrato terá vigência ao dia 11 de Maic4 ano em curso, com prazo até o dia 23 de Julho 
do ano de 2020. 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orgamentária a seguir especificada. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30700 - Secretaria Municipal de Saúde 
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emer. encia em Saúde —COVID - 19 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 - Outros Serv.  . Terceiros — P. Jurídica 

FONTE 14 - Transferência de Recursos 

Rua: Cardeal da Silva, 75, Centro, Po96es-Ba e-mail: financeirosaude2017@gmaiIcom,  Fone: (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, 75, Centro, Poções-Ba e-mail: financeirosaude2017@gmail.com,  Fone: (77) 3431-4350 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para 
a contrata弾o de empresa para a aquisi9白o acima citada, neste municipio 

Na certeza de vossa compreens白o, elevando nossos votos de estima e considera頭o, 
subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

Jorge Lu多・Sntos Lemos 
Sec. Municipl de Sade de Po96es 

疑Pび挙6畿 Rua: Cardeal da Silyョ 75・ Ceiim・ A叫価一山・”叫  swreiosaude2O1 7@gmail.com, Fone:(77) 343-4線, 函二二L二こ’ 
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Presid6ncia da Republica 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N。  13.979,  DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Texto compilado 

Regulamento  

Regulamento  

Disp6e sobre as medidas para enfrentamento da 
emergencia de saude . puDilca ae Importancia 
internacional decorrente ao coronavirUs responsavei 
pelo surto de 2019. 

O PRESIDENTE DA REPロBLICA Fa9o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 10 Esta Lei disp6e sobre as medidas que poder白o ser adotadas para enfrentamento da emerg6ncia de 
sa"de publica de importncia internacional decorrente cio coronavirus responsavei peio surto oe' u ;. 

6 1。  As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a prote,o da coletividade. 

§ 2 。 Ato do Ministro de Estado da Saude dispor白  sobre a dura9自o da situa"o de emergencia ae sauae puoiica 

de que trata esta Lei. 

§ 3 。 0 prazo de que trata o§ 2。  deste artigo n白o poder ser superior ao declarado pela Organiza9言o Mundial 

de Sa"de. 

Art. 20 Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - isolamento: separa9ao de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a coniaminaao ou a propaga9ao ao 
coronavirus; e 

li -quarentena: restri9白o de atividades ou separa"o de pessoas suspeitas de contamina9'o das pessoas que 
n白o estejam doentes, ou de bagagens, conteineres, animais, meios ae transporte ou mercaaorias suspeitos ae 
contamina"o, de maneira a evitar a possivel contamina戸o ou a propaga戸o do coronavirus. 

Par白grafo り  nico. As defini96es estabelecidas pelo Artigo I do Regulamento Sanitrio Internacional, constante 

10 Anexo ao Decreto n。  10.212 de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber 

Art. 3。  Para enfrentamento da emergncia de saude publica de import白ncia internacional decorrente do 
coronavirus, as autoridades poder白o adotar, no 白  mbito de suas competncias, dentre outras, as seguintes 
medidas: 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

~- isolamento; 

II - quarentena; 

III - determina9白o de realiza9白o compuls6ria de: 

a) exames medicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clinicas; 

d) vacina,o e oufras medidas profilticas; ou 

ww.画afto,gov.fr/cci叩3Iato2Ul 9-2O22I2U2O』ei/L1 3979.htm 	 1ク  
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ej tratamentos m6dicos especficos; 

Li 3979 

IV - estudo ou investiga9白o epidemiol6gica; 

V - exuma"o, necropsia, crema"o e manejo de cad白ver; 

ニ ． ド，:：  二  ． :＝ジ＝・．  ニ  ニ・・＝ = ：・ ．  ＝ニ  ：・  ． = ，  ニ  

VI - restri戸o excepcional e tempor白ria, conforme recomenda9白o tcnica e fundamentada da Ag6ncia Nacional 
de VIgil白ncia Sanitna, por rodovias, portos ou aeroportos de: 	(I-eda9ao dada  pela MeaIaa vrovisoria n-wo・  
de 2020) 

a) entrada e saida do Pais; e 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

b) locomo戸o interestadual e intermunicipal; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria o。  926,  de 2020) 

VII - requisiao de bens e servi9os de pessoas naturais e juridicas, hiptese em que ser白  garantido o 

pagamento posterior de indenizaG合o justa; e 

VIII - autoriza戸o excepcional e tempor白ria para a importa9言o de produtos sujeitos 白  vigilncia sanit白ria sem 

ず9istro na Anvisa, desde que 
a) registrados por autoridade sanitria estrangeira; e 

b) previstos em ato do Ministrio da Sa自de. 

§ 1。  As medidas previstas neste artigo somente poder豆o ser determinadas com base em evid6ncias cientficas 
e em an白lises sobre as informa96es estrategicas em saUde e deverao ser llmltaaas no tempo e no espa9o ao mInimo 
indispens白vel a promo"o e 自  preserva戸o da saude p"blica. 

§2。  Ficam assegurados 白  s pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: 

I - o direito de serem informadas pemianentemente sobre o seu estado de saロde e a assistncia 白  familia 
conforme regulamento; 

Il - o direito de receberem tratamento gratuito; 

Ill - o pleno respeito 白  dignidade, aos direitos humanos e 白  s liberdades fundamentais das pessoas, conforme 
reconiza o Artigo 3 do Re

g
ulamento Sanit白rio Internacional, constante do Anexo ao Decreto n。  10.212,  de 30 de

neiro de 2020. 

§ 3 。 Ser considerado falta justificada ao servi9o publico ou 合  atividade laboral privada o periodo de aus6ncia 
decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§ 4 。 As pessoas dever白o sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento 
delas acarretar白  responsabiliza9ao, nos termos previstos em lei. 

§5。  Ato do Ministro de Estado da Saロde: 

I - dispor sobre as condi96es e os prazos aplic白veis 白  s medidas previstas nos incisos I e II do caput deste 
an心oIe 

II - conceder a autoriza9ao a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo. 

一  一  一 	 一  一  一  一 	 ‘ 一  ． 	一  ． 	 ．  ‘ 一  ’ ’ 一 	 ． 	. . 	 . ．  一 	‘ 
' ' ' ' ’ ~ ’ ' ' 	 ' ' ' ' 	’ ● 	’ ’ ● ● 	● ● 	● ● ● ● ● 	，  . . 	. . 	. 	 . . . 

prcvi3ta no inoi3o VI do oapu’ぞc3tc artigo. 

§ 6。  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saude, da Justi9a e Seguran9a Pロblica e da Infraestwtura 

thspora sobre a methda prevista no inciso VI do ca叫・ 	（Reda9ao dada pela Methda Provis◇na n。  927血2020) 
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§ '6。-A O ato conjunto a que se refere o§ 60 poder言  estabelecer delega戸o de compet白ncia para a resolu戸o 

dos casos nele omissos. 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。  927,  de 2020) 

§7。  As medidas previstas neste artigo podero ser adotadas: 

~- pelo Ministerio da Saude; 

li - pelos gestores locais de sa"de, desde que autorizados pelo Ministerio da Saロde, nas hip6teses dos incisos 
I, li, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou 

Ill - pelos gestores locais de saロde, nas hip6teses dos incisos Ill, IV e VII do caput deste artigo. 

§ 80 As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverao resguardar o exercicio e o funcionamento 
de servi9os p'blicos e atividades essenciais. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

§ 9' O Presidente da Republica dispor自, mediante decreto, sobre os servios p"blicos e atividades essenciais 
a que se referem o§ 80. 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。  926 de 2020) 

§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execu9白o de servios 
p'blcos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente podero ser adotadas 
em ato especfico e desde que em articula●o prvia com o Orgao regulador ou o Poder concedente ou 

'utorizador. 	(IncluIdo 	pela Medida Provisうria n。  926,  de 2020) 

§ 11. E vedada a restri9白o 白  circula9白o de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de servios 
publicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no§ 9。, e cargas de qualquer esp6cie que possam 
acarretar desabastecimento de g6neros necess白rios 白  popula9白o. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926, de 
2020) 

Art. 4。  E dispensavel a licita9ao para aquisi9ao de bens, servios, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergencia de saロde p"blica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus 
de que trata esta Lei. 	(RedaG含o dada  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

§ 10 A dispensa de licita9ao a que se refere o caput deste artigo 6 tempor白ria e aplica-se apenas enquanto 
perdurar a emergencia de sa"de publica de importancia internacional decorrente do coronavirus. 

§ 2。  Todas as contrata96es ou aquisi96es realizadas com fulcro nesta Lei sero imediatamente disponibilizadas 
_em sitio oficial esriecifico na rede mundial de comoutadores (internet). contendo, no uue couber, al白m das 

~Tormacoes orevistas no 、   iu Co art. ど、  ' Ca Lei nu lZDzIl  Ce ]3 Ce novembro ae Z uii. o nome ao contrataao. o 
numero ae sua inscn9ao na l(eceita l-eaeral ao b rasii, o prazo contratual, o valor e o respecuvo processo ae 
contrata戸o ou aquisi頭o. 

§ 30 Excepcionalmente, ser自  possivel a contrata9白o de fornecedora de bens, servi9os e insumos de empresas 
que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licita戸o ou contratar com o Poder Publico 
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de O nica fornecedora do bem ou servi9o a ser adquirido. 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 4 。 Na hipdtese de dispensa de licita"o de que trata o caput, quando se tratar de compra ou contrata9白o por 
mais de um Org5o ou entidade, o sistema de registro de pre9os, de que trata o inciso II do caput do art. 15 da Lei n0 
8.666  de 21 de  junho de 1993, poder ser utilizado. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  951 de 2020) 

§ 5 。 Na hip6tese de inexistencia de regulamento especfico, o ente federativo poder aplicar o regulamento 
federal sobre registro de preCos. 	(Incluldo  pela Medida Provis6ria no 951,  de 2020) 

§ 6 。 06 rg言o ou entidade gerenciador da compra estabelecer白  prazo, contado da data de divulga,o da 
inten'o de registro de pre9o, entre dois e quatro dias ロ  teis, para que outros 6 rgaos e entidades manifestem interesse 
em participar do sistema de registro de pre9os nos termos do disposto no§ 4。  e no§ 50. 	(Incluido  pela Medida 
Provis6ria n。  951 de 2020) 

Art. 4。-A A aquisi,o de bens ea contrata,o de servios a que se refere o即ut do a. 40 n合o se restnge a 
equipamentos novos, desde que o fomecedo「  蛇「esponsabilize pelas plenas condi"es de uso e funcionamento do 
油a如ihdo. 	(lncl ido  pela Medida Provisha n926, de 202U) 
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Aft. 4。-B Nas dispensas de licita9白o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condi96es 
de: 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

~ - ocorr白ncia de situa9白o de emergencia; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situa9白o de emergencia; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  
926,  de 2020) 

Ill - exist6ncia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta"o de servi9os, equipamentos e outros bens, 
publicos ou particulares; e 	(Inclu ido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

IV - limita"o da contrata9白o 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa9ao de emerg6ncia. 	(Incluido 

pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

Art. 4。-C Para as contratac6es de bens, servicos e insumos necess自rios ao enfrentamento da emergencia de 

que trata esta Lei, nao ser白  exigida a elabora9ao de estudos preliminares quando se tratar Ce bens e servi9os 
comuns. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 4。-D O Gerenciamento de Riscos da contrata9言o somente ser exigivel durante a gest言o do contrato. 

(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

Art. 4。-E Nas contrata加es para aquisi"o de bens, servi9os e insumos necessarios ao enfrentamento da 
emerg白ncia que trata esta Lei, ser admitida a apresenta9白o de termo de refer白ncia simplificado ou de projeto b白sico 
.simoIiflcado. 	(Incluido  rela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

§ 1。  0 termo de referncia simplificado ou o projeto basico simplificado a que se relere o caput comera: 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

I - declara9白o do objeto; 	(Incluldo  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

II -fundamenta弾o simplificada da contrata,o; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926,  de 2020) 

Ill ー  descri9白o resumida da solu9白o apresentada; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria ri0 926,  de 2020) 

IV - requisitos da contrata9ao; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

V ・  critrios de medi戸o e pagamento; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

VI - estimativas dos pre9os obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes parmetros: 	(Incluido  p旦j旦  
Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

b) pesquisa publicada em midia especializada; 
	

(Incluldo  pela Medida Provis6ria ri。  926,  de 2020) 

● c) sitios eletrnicos especializados ou de domInio amplo 
2020) 

(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926, de 

d) contrata96es similares de outros entes p自blicos; ou 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 	(Incluido  pela Medida Provis6ria ri。  926,  de 2020) 

VII ・  adequa9ao or9amentria. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 2 。 Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, ser dispensada a estimativa de 
pre9os de que trata o inciso VI do caput. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria no 926 de 2020) 

§ 3 。 Os pre9os obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput nao impedem a contrata9白o pelo 
Poder Pロblico por valores superiores decorrentes de oscila96es ocasionadas pela varia"o de precos, hip6tese em 
que dever白  haver justificativa nos autos. 	(Incluido  pela Medida Provisdria ri。  926 de 2020) 

Art. 4。-F Na hip6tese de haver restri9言o de fornecedores ou prestadores de servi9o, a autoridade competente, 
excepcionalmente e mediante justificativa, poder自  dispensar a apresenta"o de documenta戸o relativa a regularidade 
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilita戸o, ressalvados a exig白ncia de 
apresenta9ao de prova de regularidade relativa 白  Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXX川  do 
旦旦put do art. 7。  da Constitui9』o. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

M・ 4。・G Nos casos由瞭叩O胎modalidad叩「叩ao,臨姉肌00叩resencialC切00可eto seja a aq網卿o 
I VVF1iI III U I11UFflU tiUOF1E OU fl伽脚飼I［脚朋 EI!胆卿噛［Il卿朋IIl! 
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proce'dimentos licitat6rios sero reduzidos pela metade. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

inteiro 器cQuandocedente. 。 p「税謂累齢鼎票品器忠君器器『 ar, este ser白  arredondado para o numero 

	

§ 2。  Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente terao efeito devolutivo. 	(Incluido  pela Medida  

Provis6ria n。  926,  de 2020) 

6 3。  Fica disDensada a realizac白o de audiencia p自blica a que se refere o art. 39 da Lei n。  8.666,  de 21 de  

junho de 1993, para as licita加es de que trata o caput. 	(Incluido  pela Medida I-rovtsoria nu りZb ・   ae LULU) 

6 4。  As licitac6es de aue trata o caput realizadas por meio de sistema de registro de pre9os sero 
consideradas compras nacionais, nos termos do disposto no regulamento federal, observado o prazo estabelecido no 
§ 6。  do art. 40' 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  951,  de 2020) 

Art. 4。-H Os contratos reqidos Dor esta Lei terao prazo de dura"o de at白  seis meses e poder白o ser 
ororroaados Dor oeriodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de entrentamento aos eleitos aa situa9ao ae 

emergencia de saude publica. 	(Incluido  pela Medida i-rovisoria flv りZb oe Z uzu) 

Art. 4。-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra9ao pロblica poder白  
Drever que os contratados fiquem obriciados a aceitar, nas mesmas condic6es contratuais, acr白scimos ou supress6es 
ao objeto contratado, em ate cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 	(iflCiUidO  peiaM eaioa 
Provis6ria no 926,  de 2020) 

S Art. 5。  Toda pessoa colaborar白  com as autoridades sanit白rias na comunica加o imediata de 

I - possiveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus; 

II - circula9白o em 白  reas consideradas como regies de contamina戸o pelo coronavirus. 

Art. 6。 E obrigat6rio o compartilhamento entre 6 rgaos e entidades da administra9ao publica federal, estadual, 
distrital e municipal de dados essenciais 白  identifica戸o de pessoas infectadas ou com suspeita de infec9白o pelo 
coronavirus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propaga9言o. 

§ 1。  A obriga"o a que se refere o caput deste artigo estende-se 白  s pessoas juridicas de direito privado 
quando os dados forem solicitados por autoridade sanitria. 

§ 20 0 Minist白rio da Sa"de manter dados p自blicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em 
investiga"o, relativos 白  situaG白o de emergencia publica sanit白ria, resguardando o direito ao sigilo das informa加es 
pessoais. 

A 	Art. 6。-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concesso de suprimento de fundos e por item de 
,espesa, para as aquisi9oes e conirata9oes a que se rejere o capui uo art. '+-, quarioo a movimenta9ao ior reaiizaoa 

por meio de Cartao de Pagamento do Governo: 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。  926 de 2020) 

I - na execu"o de servi9os de engenharia, o valor estabelecido na alinea" a" do inciso I do caput do art. 23 da 
Lei n。 8.666 de 21 de  junho de 1993; e 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

II - nas compras em geral e outros servi9os, o valor estabelecido na alinea "a" do inciso II do caput do art. 23 da 
Lei n。 8.666 de 1993. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926,  de 2020) 

Art. 6。-B Ser白o atendidos prioritariamente os pedidos de acesso a informa,o, de que trata a Lei n。  12.527, de 
2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emerg6ncia de saude pロblica de que trata esta Lei. 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928 de 2020) 

§ 1。  Ficar白o suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso 白  informa"o nos 6 rgaos ou nas entidades 
da administra'o pロblica cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabaiho ou equivalentes e 
que, necessariamente, dependam de: 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928,  de 2020) 

I - acesso presencial de agentes pロblicos encarregados da resposta; ou 
	

(Incluido  pela Medida 
Provis6ria no 928 de 2020) 

II ・  agente pロblico ou setor pnoritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situa9ao de 
emergencia de que trata esta Lei. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928,  de 2020) 
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§’ 2。  Os pedidos de acesso 白  informa9ao pendentes de resposta com fundamento no disposto no§ 1二  devero 

ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de reconfleCImefltoOe一、CalamIUa照  
publica a que se refere o Decreto Legislativo n。  6,  de 20 de mar9o de 2020. 	(incluido  pela MeUlaa rrovisoria nー  
928,  de 2020) 

5 3。  Nao sero conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a pedido de informa9白o 

negados com fundamento rio disposto rio§ 1。. 	(Incluido  pela Medida F-'rovlsor1a nu t3Lど,  ae ZULU) 

5 4。  Durante a viaencia desta Lei, o meio legitimo de apresenta戸o de pedido de acesso a informa96es de que 
trata o art. 10 da Lei n。  12.527,  de 2011, ser白  exclusivamente o sistema disponivel na internet.(lncluIclO  pela M eaioa  
Provis6ria n。  928,  de 2020) 

5 5。  Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso 白  informa"o de 

que trata a Lei n。  12.527,  de 2011. 	(Incluido  pela Medida l-rovisoria nu りZど・   ae ZULU) 

Art. 6。-C N自o correro os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em 
processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo flo b, oe 
2020. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928,  de 2020) 

Par白arafo ロ  nico. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplica9ao de san加es 

administrativas previstas na Lei n。  8.112,  de 1990, na Lei n。  9.873,  de 1999, na Lei n。  12.S4b,  de 2U13, e nas aemais 

normas aplicveis a empregados publicos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria no 928,  de 2020) 

● Art. 6。-D Fica suspenso o transcurso dos prazos prescncionais para aplica9o de san96es administrativas 
previstas na Lei n。  8.666 de 1993, na Lei ri。  10.520,  de 17 de  julho de 2002, e na Lei n。  12.462,  de 4 de agosto de 

2 Q1J. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 951.  de 2020) 

Art. 70 0 Ministrio da Saロde editar os atos necess自rios 白  regulamenta9ao e operacionaliza"o do disposto 
nesta Lei. 

polo curto do 2010. 

Art. 8。  Esta Lei vigorar enquanto perdurar o estado de emerg白ncia de sa白de internacional decorrente do 
coronavirus responsvel pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4。-H, que obedecerao ao 
prazo de vigencia neles estabelecidos. 	(Reda9自o dada  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

Art. 90 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica戸o. 

Brasilia, 6 de fevereiro de 2020; 199。  da Independ6ncia e 132。  da Republica. 

.AIR MESSIAS BOLSONARO 
Sergio Moro 
Luiz Henrique Mandetta 

Este texto n白o substitui o publicado rio DOU de 7.2.2020 
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Decretos 

議  

MUNICIPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

DECRETO No. 15812020. 

De 07 de maio de 2020. 

Disp6e sobre as novas medidas tempor白rias de enfrentamento 

e de preven9白o da emerg白ncia em saロde pOblica decorrente 

do Coronavirus - COVID-1 9 no Municipio de Po96es - BA. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, no uso 

das atribui96es que lhe sao conferidas por Lei e: 

Considerando o disposto no art. 196 e seguintes da Constitui9白o Federal; 

Considerando o disposto no art. 163 e seguintes da Lei Organica do 

Municpio de Po96es - BA; 

Considerando a existencia de pandemia do Coronavirus - COVID・1 9 

declarada pela Organiza9白o Mundial de Sa"de (OMS); 

Considerando que, apesar de nao ter sido constatado nenhum caso 

confirmado no Municipio de Po96es - BA, a situa9白o de emergencia demanda 

emprego de medidas de preven9白o, controle e conten"o de riscos 白  saロde publica; 

Considerando a necessidade de ado9ao de novas medidas tempor自rias 

de enfrentamento e preven9白o da emergencia em saude publica decorrente do 

Coronavirus - COVID-19 no Municipio de Po96es - BA; 

DEC RETA: 

Art. 1o. Este decreto estabelece medidas com vistas ao enfrentamento e 

preven9白o da emergencia em sa自de p自blica decorrente do Cororiavirus - COVID-19 

rio Municipio de Po96es - BA. 

Art. 20. Determina-se a suspens白o dos alvar白s e a interrup9白o do 

funcionamento de qualquer atividade de: 

~ - 	restaurantes, bares, pizzarias, pubs, lanchorietes, servi9os de 

ambulantes, food-trucks, convenincias e similares; 

Praa da Bandera, n。  02, Bairro Centro, CEP 45.260-000, F'o'oes - BA. 

CERTIFICACAO DIGITAL: AUUOCSCBRB5URJ5PQOL8BA 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente. 
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II - 	boates, casas de shows, casas noturnas, lounges, tabacarias, 

casas de festas e eventos, assim como espet白culos de qualquer natureza; 

Ill ・  academias, centros de gin白stica, escolinhas de treinamento, 

academias ao ar livre, bem como todos os estabelecimentos de condicionamento 

fisico e destinados a quaisquer pr白ticas esportivas; 

clubes, associa96es recreativas e similares; 

balne白rios, clubes potiesportivos, clubes de servi9o e de lazer; 

servi9os de transporte de passageiros de van. 

Par白grafou nico. Os estabelecimentos mencionados no inciso I deste 

artigo poder白o continuar em funcionamento desde que exclusivamente para 

atendimento de servi9os de entrega em domicilio (delive,y). 

Art. 3。. A suspens白o dos alvar白s e a interrup,o do funcionamento desde 

decreto nao se aplica aos seguintes estabelecimentos comerciais e de presta●o de 

servi9os: 

servios de sa6de, odontologia, assist6ncia medica e hospitalar; 

farm白cias; 

padarias; 

hipermercados, supermercados, mercados, a9ougues, peixarias, 

hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos; 

lojas de venda de alimenta9ao e medica,o para animais; 

lojas de venda de 自  gua mineral; 

gera9白o, transmiss白o e distribui9白o de energia eltrica e de g自s; 

ilumina9白o publica; 

tratamento e abastecimento de 白  gua; 

capta"o e tratamento de esgoto e lixo; 

processamento de dados ligados a servi9os essenciais; 

telecomunica96es e internet; 

seguran9a privada: 

servios funer白rios; 

servi9os de transporte de passageiros de t白xi e motot白xi; 

servios de fornecimento de oxig6nio; 

Pra9a da Bander..n ' 02 日ョ riロ Centro. CEP 45260・o00, Po6e・ー BA 
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MUNICIPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

borracharias; 

postos de combustivel; 

hot6is, pousadas e hospedarias; 

oficinas mec白nicas; 

clinicas de esttica e sales de beleza; 

bancos, correspondentes banc台rios, lot6ncas e cooperativas de 

cr白dito; 

XX川  - igrejas e locais destinados a cultos religiosos e espirituais. 

§ 10 Os atendimentos nos consult6rios odontolgicos se daro mediante 

agendamento, proibida aglomera96es em sala de espera, adotadas as medidas 

estabelecidas pelas autoridades de saOde de preven"o ao cont白gio e conten9白o da 

propaga,o do Coronavirus - COVID-1 9. 

§ 2。  Os atendimentos nas clinicas de fisioterapia somente se daro em 

carter de urg6ncia, mediante justificativa apresentada em relat6rio m6dico, 

adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de sa"de de preven,o ao 

cont自gio e conten"o da propaga9言o do Coronavirus - COVID-19. 

§ 30 Os servi9os de transporte de passageiro por t白xi somente podero 

realizar viagens com limita9ao a tr6s passageiros, com vidros abertos, adotadas as 

medidas estabelecidas pelas autoridades de sa"de de preven9ao ao cont白gio e 

conten9白o da propaga9ao do Coronavirus - COVID-1 9. 

§ 40 Os servios de transporte de passageiro por mototxi somente 

poderao realizar viagens desde que o passageiro fa9a uso do capacete aberto, 

adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de sa"de de preven9白o ao 

cont自gio e conten"o da propaga9白o do Coronavirus - COVID-19. 

§ 5 。 Os hot6is, pousadas e hospedarias somente fornecer合o alimenta9白o 

em servio de quarto. 

§ 6 。 As clinicas de est白tica e sal6es de beleza devero atender somente 

uma pessoa por vez, mediante agendamento, proibida aglomera96es em sala de 

espera, adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de sa自de de 

preven9白o ao cont自gio e conten9白o da propaga,o do Coronavirus - COVID-19. 

Pra9a da Baode'ra n' 02. Bairro Centro, CEP 45260-000, Podes - BA, 

CERTIFICA9AO DIGITAL: AUUOCSCBRB5URJ5PQOL8BA 
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§ 7。  Os estabelecimentos mencionados no inciso XXIII manter白o controle 

de acesso e somente permitir白  em seu intenor a propor"o de uma pessoa por seis 

metros quadrados, proibida a entrada de pessoas do grupo de risco. 

§ 8。  Para efeito do paragrafo anterior, considera-se como grupo de risco: 

I - pessoas que tenham idade igual ou superior a 60 anos; 

II - portadores de doenGas respirat6rias e doen9as crnicas; 

Ill - gr白vidas; 

IV - pessoas que utilizam medicamentos imunossupressores. 

§ 9。  Os estabelecimentos tratados no§ 70 fixaro na entrada a metragem 

total e a quantidade total de pessoas admitidas por metro quadrado. 

§ 10。  Os eventos religiosos dos estabelecimentos mencionados no inciso 

XX川  somente podero ocorrer uma vez por dia, das 19:OOh 白  s 20:30h. 

Art. 4。. Os demais estabelecimentos comerciais e de presta,o de 

servi9os n白o constantes nos arts. 2。  e 3。  deste decreto podero ter seu 

funcionamento das 08:OOh 白  s 14:OOh. 

Art. 5。. E proibida a utiliza9ao de caladas para exposi戸o de 

mercadorias pelos estabelecimentos comerciais. 

Art. 60. Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar devem adotar 

as seguintes medidas: 

I - 	adotar e/ou refor9ar medidas de higieniza戸o; 

II - 	disponibilizar na entrada do estabelecimento e em lugares 

estrategicos de fcil acesso, sabonete liquido e papel toalha descart自vel nos 

lavat6rios de higieniza9白o de m巨os e/ou 白  lcool em gel 70% aos seus clientes e 

empregados; 

川  - disponibilizar aos seus empregados m白scaras ou cobertura sobre o 

nariz e a boca; 

IV - manter ventilados todos os ambientes; 

Pra9a da Bande,ra, n' 02, Bairro Cen!ro, CEP 45.260-000, Po'des ー  Bk 
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V - 	proceder a utiliza9ao, se necess白rio, de senhas ou outro sistema 

eficaz, a fim de evitar a aglomera戸o de pessoas dentro e nas imedia叩es do 

estabelecimento aguardando atendimento; 

VI - manter a organiza9白o das filas, dentro e nas imedia96es do 

estabelecimento, de modo que haja a dist含ncia minima de um metro entre os 

clientes; 

VII - disponibilizar de empregados em quantidade suficiente para os fins 

constantes nos incisos V e VI 

Art. 7。. Os estabelecimentos comerciais e de presta,o de serviGos 

autorizados a funcionar mantero controle de acesso e somente permitir em seu 

interior a propor9ao de uma pessoa por dois metros quadrados, ressalvado o 

constante no§ 7。  do art. 30 deste decreto. 

Art. 8。. Torna-se obrigat6rio o uso de m白scaras ou cobertura sobre o 

nariz e a boca em todos os espa9os pロblicos, equipamentos de transporte p"blico 

coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de servios, assim como 

igrejas, locais destinados a cultos religiosos e espirituais. 

Par白grafo ロ  nico. Os estabelecimentos dever白o impedir a entrada e a 

perman6ncia de pessoas que nao estiverem utilizando m白scara ou cobertura sobre o 

nariz e a boca, sob pena de advert6ncia, multa e/ou cassa9ao de alvar白  de 

funcionamento. 

Art. 9。. Os6 rg白os p"blicos que prestam servios pubicos essenciais e 

permanerites dever白o permanecer em funcionamento, consoante determina"o das 

Secretarias Municipais. 

Par白grafo 白  nico. Os6 rg白os p自blicos tratados no caput devero obedecer 

自s medidas do art. 6。  deste decreto. 

Art. 10. As pessoas provenientes de 自  reas de risco devero ser 

cadastradas pelas barreiras sanit白rias e acompanhadas pelas respectivas unidades 

Pra9a da Band・引ra, r 。  02. Baro Centro, CEP 45.260-000, Pooes ー  BA. 
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de saude da familia, assim como permanecer em quarentena domiciliar por quinze 

dias. 

§ 10 Por 白  rea de risco entende-se as localidades com casos confirmados 

do Coronavirus - COVID-19. 

§ 2。  0 disposto neste artigo n白o se aplica aos profissionais de 6 rg白os ou 

de entidades privadas que, por sua natureza ou em raz白o do interesse publico, 

desenvolvam atividades de indispens白vel continuidade, em especial aos servidores 

pロblicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saロde e demais profissionais 

de saロde. 

Art. 11. Os velrios e celebra96es de despedida ocorridos no Municipio 

de Po96es - BA deverao ter acesso rotativo de pessoas na sua 白  rea interna limitada 

白 presen9a de no m白ximo dez pessoas, vedada a aglomera9ao no entorno das 

dependencias do vel6rio. 

§ 1 。 Os vel6rios serao realizados das 6:00h a s 18:OOh, com dura戸o de 

no maximo tr6s horas. 

§ 2 。 Caso o sepultamento nao ocorra ate as 18:OOh, os vel6rios devero 

ser fechados e reabertos somente no dia seguinte. 

Art. 12. As pessoas fisicas e juridicas deverao sujeitar-se ao cumprimento 

das medidas previstas neste decreto e o seu descumprirnento acarretar自  sua 

responsabiliza,o civil, penal e administrativa, nos termos previstos em Lei. 

Art. 13. Renova-se a suspens白o por quinze dias: 

~ - das aulas da rede municipal de ensino e de todas as institui96es 

privadas de ensino; 

li - de todos os eventos p"blicos agendados pelos 6 rg白os ou entidades 

municipais, assim como todos os eventos privados; 

Illー  do funcionamento dos Centros de Convivencia; 

IV - da presen9a de publico em inaugura96es de obras p"blicas 

municipais. 

Praga da Bandeira, n' 02 日airro Centro. CEP 45260-003, Pooes 一BA. 

CERTIFICA9AO DIGITAL: AUUOCSCBRB5URJ5PQOL8BA 

Esta ediC白o encontra-se no site oficial deste ente. 



I )iirio ( )r iett do 

MUHICIPIO Po96es 
Quinta-feira 
7 de Maio de 2020 
B 一 Ano ・ No 784 

糞  

MUNICIPIO DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

Art. 14. As medidas previstas neste decreto ter白o prazo de quinze dias, 

salvo disposi戸o expressamente contr白ria disposta em seus artigos, e podero ser 

reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situa●o epidemiolgica do 

Municipio. 

Art. 15. Este decreto entra em vigor nesta data, tendo seus efeitos a partir 

de 08 de maio de 2020, revogando-se as disposi96es em contrrio. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito, Po96es - BA, 07 de maio de 2020. 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Pra'a da Band馴ra, n。  02, Bairro Centro, CEP 45 260-000, Poboa - BA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MtJNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO 

I- Declara9ao do objeto: 

1.1 Constitui objeto da presente solicita9白o a presta9白o de servi9os em aluguel 

de Caminh白o% , para transporte de material para higieniza戸o nas ruas, como 

medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19) 

II - Fundamenta9ao simplificada da contrata9ao: 

2.1 Justifica-se tal solicita,o, com base na Lei Federal n。  13.979, de 06 de 

Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emerg白ncia 

de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus 

responsavel pelo surto de 2019; 

川  - Descri9ao resumida da solu9白o apresentada: 

3.1 0 aluguel de Caminhao 3h, sero utilizadas como medidas preventivas a 

respeito do Coronavirus (COVID-19), que ser白  utilizado para transporte de material 

para higieniza戸o nas ruas das cidades, em atendimento a Secretaria Municipal de 

Sa自de deste Municipio; 

IV - Requisitos da contrata9ao: 

4.1 Ser dado inicio ao Processo de Dispensa de Licita,o, onde ser avaliada 

propostas de pre9os e realiza9白o da contra9白o com a empresa que melhor atende 

as demandas desta secretaria, bem como se enquadre dentro de todos os crit白rios 

de contrata9白o da mesma; 

V ・  Critrios de medi9ao e pagamento: 

5.1 0 pagamento se dar mediante presta9白o do servio obedecendo todos os 

criterios relacionados em Proposta de Pre9o, alm das especificadas em ordem de 

servi9o encaminhada a empresa, que depois de observados que foram cumpridas 

todas as prerrogativas, ser atestado o servi9o pelo setor t白cnico competente e 

Rua: Cardeal da Silva, no 75, centro. Po96es-Ba e-mail financeirosaude2Ol 7@gmailcom 

	 嵩題toes 



PREFEITURA MIJNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

demais procedimentos cont白beis necess白rios a emiss白o de Nota Fiscal. O pre9o 

total do objeto ora contratado ser de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo o aluguel 

mensal ser白  no valor de R$ 3.000,00 (trs mii reais), sendo pago de forma 

parcelada, obedecendo a s clausulas contratuais antes pactuadas, a saber, o 

m白ximo de 30 (trinta) dias corridos ap6s faturamento; 

5.2 Os Pre9os ofertados ser白o fixos e irreajust白veis; 

§ 10 Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos 

os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de 

qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou 

venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento 

§ 2 。 0 pagamento ser白  efetuado, em at白  30 (trinta) dias ap6s a apresenta'o 

da Nota Fiscal e Certid6es Negativas de D6bitos devidamente atestado a quantidade 

entregue. 

§ 3 。 Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal, o 

referido documento ser白  imediatamente devolvido para substitui o e/ou emiss白o de 

Nota de Corre9含o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser白  

considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualiza9白o do valor contratual 

(Inclujdo pela Medida Provis6ria no 926, de 2020). 

一  ！?IwLuタ’？呼‘Lem琴ー  ,ec. rvvuntcipai cioさ  auae Cio i'oCoes 

Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centro, Po96es-Ba e-n,aIl: financeirosaude2O17igrnaiIcom 
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LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567 

CNPJ: 37.095.381/0001-40 

LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567 
CNPJ: 37.095.381/0001-40 

COTA9AO DE PRE9OS COTAÇÃO DE PREÇOS 

Item Quant Uni Descrigao do serviço Valor Uni Valor Total  

1 3 mês 
Aluguel de veiculo, Caminhão 3/4 para transporte de 

material para higienização nas ruas 
R$ 	3.000,00 R$ 	9.000,00 

VALOR TOTAL R$ 9.000,00 

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

 

Po"es-BA, 	de Poções-BA, 	de 

 

de 2020 de 2020 . • 
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Rosanilza Pereira de Souza 

CNPJ: 32.590.872/0001-43 

PGA GEL. RAIMUNDO P. MAGALHAES, 284 

CENTRO- POC6ES-BA 

CEP: 45260-000 

Rosanilza Pereira de Souza 

CNPJ: 32.590.872/0001-43 

PQA CEL. RAIMUNDO P. MAGALHAES, 284. 

CENTRO- POÇÕES-BA 

CEP: 45260-000 

• Serviço Unidade Quantidade Valor 

Unitário 

Valor Total 

Aluguel de veiculo (caminhão 3/1) 
para transporte de material para 

higienizagão de ruas 

Aluguel 
mês 

03 R$ 4.500,00 R$ 13.500,00 

R$ 13.500,00 

CNPJ: 32.590.872/卿1喝  
ROSANU2A PEREIRA誕souひ  
~“~’‘~’・“ 

GEP 46.2h0000-と編 “臥  

CNPJ: 32.590.872/0001-43 
ROSAN1LZA PEREIRA DE SOUZA 

Pap, W. Paola WNW* 214440 
CEP 46.260-000 	- BA 
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COTAmO DE PRECOS COTAÇÃO DE PREÇOS 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'OES-BA 
SECRETARIA DE SAUDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES-BA 
SECRETARIA DE SAUDE 

IDENTIFICAいO DA EMPRESA: 
RAZAO SOCIAL: DZSET TRANSPORTE E LOGSTICA LIDA 
CNPJ: 16.824.878/0001-81 
INSCRI"O MUNICIPAL: 1878/13 
ENDERECO: Avenida C'zar RuscioleUi, S/N, Quadra 034, Lote 0942, Bairro lJrbis, Cep 45.690-000, Una・BA, 

Telefone: (71)4141・ 5495 1(71)98868 -1221 
E-mail: comercial@dzsettransporte.com.br  
Respons'vel pela assinatura do contrato: Mariana Oliveira Rocha 
CARGO: SOdIA ADMINISTRADORA 
RG: 06.700.302-87 SSP/BA 
CPF: 980.930.295-91 
ENDERE'O: Rua da Bicuiba, n旦  26. casa 04, Bairro Patamares, Salvador-Bahia 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA : 
RAZAO SOCIAL: DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 
CNII: 16.824.878/0001-81 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1878/13 
ENDEREÇO: Avenida Cézar Rusciolelli, 5/N, Quadra 034, Lote 0942, Bairro Urbis, Cep 45.690-000, Una-BA, 

Telefone: (71) 4141 - 5495 / (71) 98868 - 1221 
E-mail: comercial@dzsettransporte.com.br  
Responsivel pela assinatura do contrato: Mariana Oliveira Rocha 
CARGO: SOCIA ADMINISTRADORA 
RG: 06.700.302-87 SSP/BA 
CPF: 980.930.295-91 
ENDEREÇO: Rua da Bicuiba, n9 26, casa 04, Bairro Patamares, Salvador-Bahia 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE VALOR 
UNITÁRIO R.; 

VALOR 
TOTAL RS 

01 
Serviço de locação de caminhão de pequeno 
porte para transporte de material em combate ao 
COVID-19 

MÊS 3 R$ 26.990,00 R$ 	80.970,00 

VALOR TOTAL R$ 	80.970,00 

POR EXTENSO: OITENTA MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS 

S • 

Una-BA, 13 de maio de 2020. Una-BA, 13 de maio de 2020. 

DZSET TRANSPORTE E LOGiSTICA LTDA 
CNPJ: 16,824.878/0001・81 

MARISA MOREIRA DOS SANTOS GAMA 
GERENTE ADMINISTRATIVO 

DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 
CNPl: 16.824.878/0001-81 

MARISA MOREIRA DOS SANTOS GAMA 
GERENTE ADMINIST1FtATIVO 

fT824.878IOOO1 -T1 
こ1郵1●脚（瓶阻鵬1ひ助I ー  
加楠（波arR~ 

L芦 LeOI Cep.4&OO-1I Una--Ba勺  

F824.878/0001 -711 
szsEr TRANSFITE E LOGEPG LTV 

Avenida Cezar Rusciolei, S/N 
Quadra 034 Lot IS42 L Cep. 45_000 - 000 

Una - Be 

皿 4T TRAN5POI王 E函ISTICA LIDA 

”」’五●“'nノ町141 
Endn'a; Avenida Cnr tvJnIelII, S/N, Doada 031, mOn 0542, U,bl,. Una-IA 
l-03aII; mo,oe,.I#do,etTanmpom0e」moem.br 

DIRT TRANSPORTE E LOGLSTICA LIDA 

CNN 15.1324J78/030141 

Enderepa: Avenida Ginn Randalelli, S/14, Cluarka 	Inte 0942, Urbis, Una-BA 

comerclalPdaettramportmom.br 
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Certificado da Condi9白o de 
Microempreendedor Individual 

畿  

Identifica9ao 

Nome Empresarial 
LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567 
Nome do Empres自rio 
LAZARO COSTA DOS SANTOS 
Nome Fantasia 

JOILSON TRANSPORTES 

Capital Social 
5.000,00 
N"mero Identidade 	Orgao Emissor 	UF Emissor 
1461242355 	 SSP 	 BA 

Condi9ao de Microempreendedor Individual 

CPF 
045.864.825-67 

'Situa 白o Cadastral Vigente
ATIVO 

N"meros de Registro 

Data de Inicio da Situa9ao Cadastral Vigente 
08/05/2020 

CNPJ 
37.095.381/0001-40 

Endere9o Comercial 

NIRE 
29 8 0914860-3 

CEP 
45260-000 
Bairro 
BELA VISTA 

Atividades 

Logradouro 
RUA ARNULFO RAMOS SILVA 
Municipio 
POCOES 

Nロmero 
133 
UF 
BA 

Complemento 
CASA 

Data de Inicio de Atividades 	Forma de Atua9o 
08/05/2020 	 Estabelecimento fixo 
Ocupacao Pnncioal 

wI ransportaclor(a) municipal de cargas n白o perigosas(carreto), independente 
Atividade Principal (CNAE) 

4930-2/01 - Transporte rodovirio de carga, exceto produtos perigosos e mudan9as, municipal 

Termo de Ci6ncia e Responsabilidade com Efeito de Alvar白  de Licen9a e Funcionamento 
Provis6rio ・  declara9ao prestada no momento da inscri9白o: 
Declaro, sob as penas da Lei, que conhe9o e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Municipio para emiss白o do Alvar白  de Licen9a e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanit白rios, 
ambientais,tribut白rios, de seguran9a pロblica, uso e ocupa9ao do solo, atividades domiciliares e restri96es ao uso de 
espa9os p自blicos. O rt百o-atendirnento a esses requisitos acarretar白  o cancelamento deste Alvar自  de Licen9a e 
Funcionamento Provis6rio. 
Este certificado comprova as inscri"es, alvar白, licen9as e a situa"o de enquadramento do empres自rio na condi"o de Microempreendedor Individual. A 
sua aceita'o est自  condicionada 合  verifica"o de sua autenticidade na Internet, no endere9o: http:h'www.portaldoernpreendedor.gov.brl Certificado emitido 
com base na Resolu9ao no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comit para Gesto da Rede Nacional para a Simplifica"o do Registro e da Legaliza9白o de 
Empresas e Neg6cios - REDESIM. ATEN9AO: qualquer rasura ou emenda invalidar自  este documento. Para pesquisar a inscri ●o estadual e/ou municipal 
(quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endere9o eletr6nico 
http:Ilwww.recelta,fazenda.aov.brlPessoaiuridlcalCNPJflcpUconsulta.asp 

N"mero do Recibo 
ME555531 04 

N"mero do Identificador 
4586482567 

Data de Emissao 
08/05/2020 



	

C6digo Contnbuinte 511563 	 cPF/CNPJ 

	

511563 	 CPF/CNPJ: 37.095.381/0001-40 

RUA ARNULFO RAMOS SILVA, 133 
BELA VISTA PO9OES ・  BA - CEP: 45260-000 

幽  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAqAO 
P9A DA BANDEIRA. 02 SEDE - CENTRO 
POC ES - BA - CEP: 45260-000 
FONE(S): (77) 3431-5800/3431-1118 CNPJ,MF: 14.242.200/0001-58 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 

No 000228/2020 

Nome/Raz自o Social: LAZARO COSTA DOS SANTOS - MEl 

Nome Fantasia 

Endereo: 

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 

TRIBUT RIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICiPIO. 

Observa"o 

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

''’✩血‘’✩書✩’‘✩脅曲✩’'"’✩瞬’’✩ま女✩●●血●●●膚‘●✩✩’曲●●●●●●曲●●‘●‘✩脅曲●●●✩,曲血宙✩●曲●●，✩，✩女，✩✩‘✩曲血✩~血‘．,',''.''“✩‘脅曲,有，曲曲‘．.．✩，“.'‘✩．✩，,'',,，青．,.，曲  

Esta Certid白o foi emitida em  11/05/2020 	com base no C6digo Tribut白rio Nacional, lei n。 5172/66 

Certid白o v白lida at6: 09/08/2020 

C6digo de controle da certid白o: 2100024278 

脚棚  

 

I 棚  

 

Eo,胃sEtJCIANO 

Aten戸o: Qualquer rasura tomar白  o presente documento nulo 



INSCRI9AO ESTADUAL CNPJ 

RAZAO SOCIAL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLYJXXXXXXXXXXXVx, 

37.095.381/0001-40 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissdo: 11/05/2020 11:55 

Certid五o Negativa de D6bitos Tribut豆rios 

(Emitida para os efeitos dos arts・  113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - C6digo 
Tribut'rio do Estado da Bahia) 

Certidao No: 20201375121 

Fica certificado que nao constam, at白  a presente data, pend白ncias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certid百o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 白  inexist白ncia de d白bitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de compet白ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d白bitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 11/05/2020, conforme Portaria n。  918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissao 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERECO http:llwww.sefaz.ba.gov.br 

V白lida com a apresenta"o conjunta do cartao original de inscri9白o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda 



畿  

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria・Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO NEGATIVA DE D亡BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIO 

Nome: LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567
CNPJ: 37.095.381/0001.40 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,6 certificado que 
nao constam pend白ncias em seu nome, relativas a cr6ditos tribut白nos administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Divida Ativa da Uni吾o (DAU) junto 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certid白oe v白lida oara o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 roaos e fundosp" blicos da administra戸o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa9白o do 

suIeitoDassivo no 白  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui9,es sociais previstas 
nas alneas 'a' a 'd' do pargrafou nico do art. 11 da Lei n。  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceita9白o desta certidao est白  condicionada 白  verificaG白o de sua autenticidade na Internet・  nos 

● endereGos <http://rfb.gov.br> ou くhttp:Ilwww.pgfn.gov.br> 

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RF8/PGFN n。  1.751, de 2/10/2014 

Emitida 白  s 11:56:33 do dia 11/05/2020 くhora e data de Brasilia>. 
Vlida at 07/11/2020. 
Cddigo de controle da certidao: 5DC9.5E71.79E6.4293 
Quakrner rasura ou emenda invalidar este documento. 



CERTェD O NEGATひlA DE D豆BェTOS TRABALH工STAS 

CNPJ: 37.095.381/0001-40 
Certidao n。 : 10618418/2020 
Expedi9ao: 11/05/2020, a s 11:53:32 

Validade: 06/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedicao. 

Certifica-se que o CNPJ sob o n。  37.095.381/0001-40, N O CONSTA do 
- 	Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
w 	Lerticlao emitユda com base no art. 642-A da Consolidacao das Leis do 

Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolucao Administrativa 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 at6 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedi9ao. 

Certidao expedida sem indicacao do nome/razao social, tendo em 
vista que o CPF/CNPJ consultado nao figura na u ltima versao da base 
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal 

Superior do Trabalho - TST. Para saber a situa9ao desse CPF/CNPJ, 
consulte o sitio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br ). 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, ag邑ncias ou filiais. 

~ 	A aceitacao desta certidao condiciona-se a verificacao de sua 
ー 	auしentエciaacle no porta上  cio i'rェbuna 上  Superior cio Traba上ho na 

In七erne七  （ h七 tp: ／ノwww.ts七．ゴus.br) 
Certidao emitida gratuitamente. 

工NFORMA9AO 工MPORT.ANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
nece S Sarios a iden七 i ficagao das Pessoas naturaユs e juridュ cas 
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto a s obriga9うes 
estabelecidas em senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenci白rios, a honorarios, a cu 5七as, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Minist6rio Pablico do 
Trabalho ou Comissao de ConciliaCao Pr via. 
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欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
」iマJ一  CNPJ: 14.200.242/0001165 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANcAS 

SETOR DE CONTABILIDADE 

De acordo com a solicita"o da Secretaria Municipal de Saude, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  exist白ncia de recursos orament白rios capazes de atender 白  respectiva 
despesa - presta9白o de servios em aluguel de caminh白o 3/4 para transporte de material para 
higieniz"o nas ruas, como medida preventiva a respeito do Coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde 

Gabinete do Pref二  to, 05 de maio de 2020. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

DO SETOR DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o 

pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgencia solicitada, posto que h白  disponibilidade 

financeira e or9amentaria com a lei Orament白ria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei 

de Diretrizes Oramentria, sendo que a despesa da presente solicita,o ser白  custeada pela 

UNIDADE OR9AMENTARIA, conforme segue abaixo 

UNIDADE: Secretaria Municipal de Sa自de 

Fundo Municipal de Saude 

ATIVIDADE: 2068- Enfrentamento da Emergencia em Saロde - COVID-19 

ELEMENTO: 33.90.39.00 

FONTE: 14 

Po96es - BA, 05 de maio de 2020. 

Atenciosamente, 

鼻臨郵斤姦ilva 
りeior oeしoniao川uaue 
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欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
腎I j 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Juridica 

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que ap6s analisar 

o pedido da Secretaria Municipal de Saude, encaminha para deferimento e aprova9ao desta 

Procuradoria, referente ao Processo Administrativo n。. 111/2020, considerando a necessidade de 

contrataao de empresa para presta車o de servi9os em aluguel de caminhao 3/4 para transporte de 

material para higieniz9ao nas ruas, como medida preventiva a respeito do Coronavirus (COVID-l9). 

em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de. 

Em tempo solicito parecer juridico quanto a legitimidade do procedimento para sua legalidade, em 

conformidade com a Lei 8.666/93. a fim de que a Comissao de Licita9ao possa executar suas 

atribui96es com a modal idade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a sua aprecia恒o e aprova9ao se em consonancia. 

Gabinete do Pref; ito, 05 de maio de 2020. 



欝 PREFEITUjA MUNICIPAL DE POc6ES 
r" 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

&1 

PARECER JURiDICO 

07 de maio de 2020 



1駿Ji尋」  

て二か遷i に  
、 FOES ' LA8O  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURDICO 

EMENTA: Processo Administrativo n. 011/2020. 

Dispensa n. 090/2020. 

Objeto: Aluguel de caminh首o% para transporte de 

material para higieniza戸o de ruas, como medida 

preventiva ao COVID-19 neste municipio 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: LAZARO COSTA DOS SANTOS 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

formulado pelo Exmo. Sr. Prefeito versando sobre a Contrata戸o direta 

por dispensa de licita戸o referente ao aluguel de caminh5o% para 

transporte de material para higieniza9含o de ruas, como medida preventiva 

ao COVID-19 neste municipio. 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justificou a 

necessidade do servi9o e colacionou aos autos ampla documenta9谷o do 

objeto desta dispensa, bem como cota96es que demonstram que a 

empresa apresentou o melhor custo-beneficio 

Inicialmente, cabe ressaltar que a contrata9谷o de obras, 

servi9os, compras e aliena96es a ser feita por 6 rgos pdblicos dever白  ser 

precedida, em regra, por licita9谷o, conforme estabelece o artigo 37, inciso 

XXI da Constitui9谷o Federal, bem como o artigo 29 da Lei n.2. 8.666/93, 

devida mente atualizada pelo decreto nQ9.412/18 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita戸o: 

I'Licita戸o' o procedimento administrativo mediante o qual a 

Administra戸o seleciona a proposta mais vantajosa para o 

contrato de seu interesse". 

P9a. da Bandeira02 - Centro-Po加es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 

	

心  



麹 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

ESTADO DA BAHIA 
て証‘・“層可  

' de saber not6rio a grave crise do sistema sanit白rio e de 
saude publica vivenciada nos u ltimos meses por diversos paises, 

decorrente da dissemina戸o e prolifera9谷o de um novo coronavirus 
(covid-19), inclusive no Brasil. 

Diante desse cen白rio e da rpida velocidade com que o 

virus se propaga, o Estado brasileiro vem adotando algumas providさncias 

a fim de combater a sua transmiss谷o no pais. Dentre tais provid6ncias, 

fora editada a Lei n2 13.979/2020, que disp6e sobre medidas para 

enfrentamento da emerg6ncia de saude p白blica de import合ncia 

internacional decorrente do coronavirus respons白vel pelo surto de 2019. 

Uma dessas medidas previstas na nova Lei 6 a contrata9o 

direta nos casos de aquisi9ao de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de saude publica 

decorrente da doen9a. 

Afim de facilitar e a assistir o enfrentamento ao surto do 

COVID-19 no pas e no mundo, o Estado brasileiro, dentre outras medidas 

previstas na Lei n2 13.979/2020, estabeleceu uma nova hip6tese de 

dispensa de licita9百o para contrata96es voltadas ao enfrentamento da 

situa9さo emergencial. 

Assim fora redigido o art. 42, caput, do referido diploma, in 

verbis: 

Art. 49 -E dispens白vel a licita戸o para aquisi9旨o de 
bens, servios, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergencia de 
saude publica de import含ncia internacional 

decorrente do coronavirus de que trata esta Lei. 

Compreendeu, portanto, o Legislador, que, para 

enfrentamento da nova crise de saude publica que se anunciava, 

inconveniente seria submeter as contrata96es n谷o apenas ao regime das 

licita96es, mas ao pr6prio regime de dispensa de licita戸o previsto na Lei 

n2 8.666/93 

Neste sentido, opinou o Advocacia Geral da Uniao, em seu 

parecer sobre o tema 

P9a. da Bandeira,02 - Centro-Po96es/Ba - トone((り34i1 -りじuu - I-ax(I I)-" I-コoUU 	 楓‘~ 



輿  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
轡姻 

ESTADO DA BAHIA 
〒ibE5'1L4BOR 

(...) para a configura戸o da contrata戸o direta 

emergencial por dispensa de licita戸o, devem ser 

preenchidos os seguintes pressupostos: 

a) Demonstra戸o concreta e efetiva de que a 

aquisi'o de bens e insumos de sa"de sero 

destinados ao enfrentamento da emergencia de 

sa"de 	p6blica 	de 	import含ncia 

internacional decorrente do coronavirus; 

b) Demonstra9o de que a contrata9旨o ' via 

adequada e efetiva para eliminar o risco 

Deste modo, verifica-se que o processo administrativo est白  

formalmente em ordem; ha requisi9o com descri o dos servi9os, bem 

como dota戸o or9ament白 ria 

Pelo exposto, opina-se pelo prosseguimento da contrata9o 

direta. nas considera96es supra e nos termos e fundamentos do art. 24, 

inciso IV da lei 8.666/93, art. 04 da Lei n旦  13.979/2020 e Decreto トecierat 

n29.412/l8. 

E o parecer ・  

Po96es/Bahia, 07 de Maio de 2020 

YANNEk&\CEDO MATOS 

ASSESSORA juiblcA - OAB/SA 51735 

Pa da Bandeira.02 - CentroPo96esIBa -
sIBa Fone(77)3431 -315B00 - Fax (77)34315805 



欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES- マl CNPJ: 14.200.242/0001-65 
‘弘1事競買二麟  

MINUTA DE CONTRATO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

MINUTA DO CONTRATO No 	/20 
CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTAいO DE SERVICOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POC6ES, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
p自blico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, jnscnta no CNPJ sob n. 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm.。  
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a 
empresa 	 , pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o n。 	 , com 
endere9o na 	, n。  	, CEP 	, Bairro 	 , 	, representado por, 
	 , Portador da C白dula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o 
no 	 , aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi加es 	 da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato 
de Fornecimento/Presta戸o de Servios, mediante as clusulas e condi6es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto deste contrato a prestaao de servi9os em aluguel de caminh百o 3/4 para 
transporte de material para higieniz9白o nas ruas, como medida preventiva a respeito do 

Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude 

1.2 	- A contrata9白o dos servi9os submete-se 白  Lei n。  8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
uIteriores aItcrades ou substituices 
〒ご篇β扇気  contrata o est白  vinculada na Modalidade de DISPENSA DE LICITA9AO n。  
	/20 	.com base no. art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。  9.412/18; 

I. - -ー  A Contratada ficar obriaada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acr白scimos 
nu siinress6esnaaauisico dos'materiais objeto da presente licita o, de at 25% (vinte e cinco 

por c'nto) do valor I nici含l atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com as 

alteraG6es da Lei n。  8.883194. 

II- CLAUSULA SEGUNDA - DOTAいO ORCAMENTARIA E PRAZO 

2.1 - As despesas dos servios acima ser白o cobertas por recursos financeiros oriundos: 

UNIDADE: Secretaria Municipal de Sa自de, Fundo Municipal de Saude 
ATIVIDADE: 2068- Enfrentamento da Emerg6ncia em Saude - COVID-19 
ELEMENTO: 33.90.39.00 
FONTE: 14 

2.2 - A vigencia deste contrato ser白  at6 	 , contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser renovado por igual periodo a crit白rio da administra9白o 

Ill - CLAUSULA TERCEIRA - PREcO E CONDI96ES DE PAGAMENTO E EXECU9AO 
3.1 - Os valores da planilha de custo referente ao evento que acompanhar a nota fiscal de 
execu9白o do servio, DISPENSA DE LICITA9AO no 	/20 	 
3.2 - O valor total deste contrato白  de 	 
3.2.1 - O pagamento atrav白s da apresenta●o da Nota Fiscal/Fatura de cada etapa do servio, da 
seguinte forma: 



機 PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

3.3 - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/Fatura, o documento 
ser imediatamente devolvido para substituic白o e/ou emiss白o de Nota de Correco. ficando 
estaoeieciao que esse intervalo de tempo nao ser considerado cara efeito de aualauer reajuste ou 
atuaiiza9ao ao valor contratual. 
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser白  diariamente, ap6s a solicitac白o da Contratante atrav白s 
ae seu orgao responsavei: 
3.5- 0 recebimento do objeto desta licita9ao, obedecer白  白  s normas fixadas na Lei 8.666/93, e as 
demais disposi96es constantes neste contrato 
3.6-Competir ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza,o da entrega do objeto e 
registrar todas as ocorrncias e as deficiencias verificadas em relat6rio, cuja c6pia ser 
encaminhada 白  contratada, objetivando a imediata corre9白o das irregularidades apontadas. 
3.7- A a"o ou omiss含o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, nao eximir白白  contratada de 
total responsabilidade na execu弾o do contrato. 
3.8 - Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

IV - CLAUSULA QUARTA - OBRIGA9OES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados 白  Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execu,o do Contrato, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidadea 
fiscaliza9白o ou acompanhamento pela Contratante; 

b) Reconhecer os direitos da administra,o, em caso de rescisao administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93; 

c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidencias 
fiscais e contribui6es de qualquer natureza ou esp白cie, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenci白rios, salrios e quaisquer outros encargos necess白rios 白  perfeita execu9白o do 
objeto deste contrato; 

d) Cumprir e fazer cumprir as normas de seguran9a e medicina do trabalho, previstas na 
legisla9含o pertinente; 

e) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam 
a Contratada, independentemente de solicita,o; 

f) Responsabilizar-se pelo 6 nus resultante de quaisquer a中es, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou 
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de aいes 
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por fora de lei, relacionadas com o cumprimento do 

~ 	 oresente contrato: 
1 	g) Cumprir, fielmente, as obriga96es assumIdas, de moao que os servi9os contrataaos se 

realizem com esmero e perfei 白o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
h) A empresa contratada dever白  disponibilizar um tanque exclusivo para o armazenamento e 

abastecimento do combustivel da Contratante; 
i) A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as condi96es de 

habilita9白o e qualifica弾o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93. 
PargrafoU nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
1. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 
2. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
3. Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uniao e 

Tributos Federais; 
4. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
5. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 
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V - CLUSULA QUINTA - OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi6es pactuadas neste e os prazos para 

pagamento; 
b) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vigencia do contrato, a execu弾o dos 

servi9os ora contratados, solicitando todas as informa96es que julgar necess白rio; 
C) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Dirio Oficial do Municipio, ate 

o QUINTO DIAO TIL do m白s seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 
20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1。  da Lei n。  8666/93 com as 
altera加es da Lei no 8.883/94; 

d) Pagar conforme estabelecido, as obriga⑩es financeiras decorrentes do presente Contrato, na 
integralidade dos seus termos; 

e) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu"o dos servios, com poderes plenos para gerenciar t白cnica e administrativamente o 
mesmo; 

f) Fornecer, em tempo h白bil, 白  CONTRATADA todos os elementos t白cnicos e administrativos, 
necess白rios 白  execu戸o dos servios, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
sero realizados os servios, objeto deste contrato 

VI - CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

6.1 -A CONTRATADA podero ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei n。  
10.520/02 e no8.666/93 
6.2 ・  A inexecu戸o total ou parcial injustificada, a execu●o deficiente, irregular ou inadequada dos 
produtos ou servi9os objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condi6es 
estipulados, implicar na aplica,o das penalidades contidas na Legisla9白o em vigor 
6.3 ・  Alm das penalidades previstas no "caput'', e sem prejuizo das mesmas, a contratada ficar白  
sujeito 白  s sanゆes, a seguir relacionadas: 

flAdvert白ncia: 
lfl Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso cie inexecu9ao total; 
III) Rescis白o unilateral do contrato, na hip6tese de ocorrer o previsto no inciso ii・  sem 

pretuizo do pacjamento das respectivas multas; 
IV) Pela rescis白o do contrato por iniciativa da contratada, sem justa causa, multa de 10% 

(dez por cento) do valor total atualizado do contrato, sem prejuizo do pagamento de 
outras multas que j白  tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a 
rescis白o ocasionar a Contratante; 

V) Suspensao tempor自ria do direito de participar em licita頭o e impedimento de contratar 
com a Contratante por prazo de at白  02 (dois) anos. 

6.4 - As multas ser白o descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas 
diretamente a tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 
Dartir da data de sua comunica●o, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
6.5 - Para a solicacao das penalidades aqui previstas, a contratada ser白  notificada para 

nresentaco de defesa or白via. no prazo de 05 (cinco) dias ロ  teis, contados a partir da notifica'o.l 

6:6-As penalidades prvistas neste contrato s白o independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente. sem preiuzo de outras medidas cabiveis 
R7-Pcloin2dimolemento das obriciac6es contratuais, a CONTRATANTE poder白  aplicar multa a 

CONTRATADA, caso n白o sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do 
vainr do contrato. atualizado monetariamente. 
Rg- P n deseurnorimento das obricia"es mencionadas na cl白usula segunda, fica a contratada 

扇ieitn ' multa diria de 0.1 % (um dるcimo por cento) do valor da contrata9o, contados a partir do 
prirnewo dia subsequente a notifica9白o de infra9白o contratual at6 o 30。  (trig白simo) dia do 

inadimplemento 
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6.8.1 - Ultrapassado este limite, incidir multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratual, atualizado monetariamente 
6.9 - Caso a contratada n白o assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficar suieito a 
muita ae ate b 'Yo (cinco por cento) sobre o valor estimado de contrata9白o. 

Vil7.1砦龍器潔器轟驚喫 E INEXECUndido de acor認。m as normas constantes da Lei n。  
8.666/93 
7.2 ・  O descumprimento de qualquer cl白usula deste contrato, bem como de quaisquer disposices 
legais que a ele se apliquem, importar na sua imediata rescis白o, sem prejuizo de repara9ao, pela 
parte faltosa, dos danos advindos desta rescisao. 
7.3 - A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequ白ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, prevista no art. 77 e seguinte da Lei n ・  8.666/93 e 
suas alterac6es. 
raragrao unico - rias nipoteses de rescisao com base nos incisos I a Xl do art. 78 da Lei no 
8.666/93, n白o cabe ao Contratado direito a qualquer indeniza9白o 

● V川・  CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGA加ES TRABALHISTAS 
O presente contrato nao implica, para a CONTRATANTE, vinculo ou obriga9合o trabalhista, direta 
ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a 
salvo de qualquer litigio, assumindo todas as obriga96es fiscais, trabalhistas e previdenci白rias 
referentes ao pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste. 
IX - CLAUSULA NONA ・  COBRAN9A JUDICIAL 
As import自ncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu戸o, 

constituindo este Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten"o ou compensa,o de cr6ditos, sempre que possivel 

x - CLUSULA DECIMA - DO FORO 
10.1 - Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
quest6es oriundas do presente contrato, com renロncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
10.2 E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 03 (tr白s) vias de igual 
teor, na presen9a de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados. 

Po96es, 	de 	 de 20 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Municipio de Po96es - BA 

Contratante 

XXXXXXXXXXXXXmXXXXXXXXXXXX 

Contratado 

TESTEMUNHAS 

1 一  

CPF: 

2 ー  

CPF: 
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で  

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Comissao Permanente de Licita9ao. 

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que ap6s 

analisar o pedido da Secretaria Municipal de Saude, j自  consultado o juridico e Setor Contabil, 

visando a presta9o de servi9os em aluguel de caminhao 3/4 para transporte de material para 

higieniz9ao nas ruas, como medida preventiva a respeito do Coronavirus (COVID-19), em 

atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de, conforme especifica9ao constante nos autos do 

processo administrativo por isso autoriza a deflagra9ao do procedimento de DISPENSA DE 

LICITACAO, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。  9.412/1 8, e suas 

posteriores altera96es a fim de que a Comissao de Licita9ao proceda com os trmites legais, 

conforme Legisla9ao especifica em vigor. 

Po96es. 08 de maio de 2020. 

Leandri Ajo Mtcarenhasn C. 	I 
rreie o iviunifipai 
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TERMO DE DISPENSA 



Po96es B ・  , II de maio de 2020. 

Joao Pedro''i iro.,L. 
ente Da Comissao 

Keli Cristin 
Membr 

ma antos Gomes 
a Comissao 

、
、ピきで隊ププごてソ  

iviariucia teixeira K ocna 
Membro da Comisso 
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TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N。  090/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 111/2020 

A COMISSAO DE LICITACAO, no uso de suas atribui96es legais, 

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder contrataao de empresa 
para prestaao de servi9os em aluguel de caminhきo 3/4 para transporte de material para higienizao nas ruas, 
como medida preventiva a respeito do Coronavirus (COVID- 19), em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saude. Por isso, e para restabelecer a ordem e o bom funcionamento do ente publico peo que se firme 
contrato com respectiva empresa abaixo por apresentar proposta mais vantajosa, obedecendo a s normas da Lei 
8.666/93, conforme especifica9ao da Secretaria Municipal de Saude solicitante do objeto; 

CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura que recomendou por 
Dispensa de Licita9ao; 

CONSIDERANDO que a empresa atendeu as exigencia de qualifica きo fiscal e trabalhista ejuridica; 

CONSIDERANDO que h自  disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 
contrata叫o, conforme informa9ao do contador deste Municipio. 

CONSIDERANDO, que a rela9きo do art. 197 com o inciso XXI do art 37, ambos da Constitui9各o,6 da 
perfeita harmonia. Os termos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do Poder Publico local a 
competencia. Referida competencia se espraia pelas seguintes mat'rias: a) regulamenta9o; b) fiscaliza9ao; c) 
controle; d) execu9ao do servio, que podera ser feita diretamente ou atravs de terceiros e tambem por pessoa 
fisica ou juridica de direit6 privado. 

CONSIDERANDO, duas certeza: a) a administra9ao publica, como regra, deve contratar por meio de 
licitaao; b) o Poder politico local jamais se eximira de prestar o servi9o publico a sua popula9o. Ambos sao 
principios constitucionais expressos, portanto, principios que devem ser obedecidos por todas as normas do 
Estado, inclusive pela Lei n。  8.666/93. 

CONSIDERANDO, que os pre9os estao dentro do praticado no mercado, preenchem as condi96es e 
requisitos para atender ao objeto solicitado, cujo contrato devera ser celebrado com observancia das regras 
previstas da 8.666/93. precipua da Administra叫o, criou-se imediatamente o interesse coletivo primario 

visando o interesse social. 
Com base no parecer jurdico que concluiu que, objetivando cumprir os principios da legalidade, 

moralidade e publicidade, opinou pela Dispensa de por tratar-se de servi9os necessrios ao atendimento das 
finalidades precipuas da Administraao. Por essas raz6es comissao cumpre o apontado no parecer Juridico, 
usando art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。  9.412/18, para a contrataao de LAZARO 

COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob o n。  37.095.38110001-40, com endere9o 

comercial a Rua Arnulfo Ramos Silva n。  133, Bairro Bela Vista, Po96es, CEP: 45.260-000, com valor global 

de R$ 3.000,00 (tres mii reai .' gistre-se e 	・： ' -se. 
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ATA/PARECER DA COMISSAO 



Presta9白o de servios em aluguel de caminh白o 3/4 para transporte de material para 
higieniz●o nas ruas, como medida preventiva a respeito do Coronavirus (COVID-19), 
em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. 

Objeto 

LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob o no 
37.095.381/0001-40 Contratado 

e 2020 

Jo白o Pedr do Nascimen 

Po⑩es-Ba, lide 
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ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE UcITA9AO 09012020 

Reunio da Comiss白o Permanente de Licita戸o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Portaria no 006/2017. Reunida com a finalidade especifica de 
instru,o de processo de DISPENSA DE LICITACAO, art. 24, Inciso IV, da Lei 
8.666/93 e Decreto Federal n。 9.412/18, modificada pela Lei no8.993/94. 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal, essa Comissao dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita"o, para a contrata9白o de LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ 
sob o n。  37.095.381/0001-40, com endere9o comercial a Rua Arnulfo Ramos Silva n。  133, Bairro 
Bela Vista, Po96es, CEP: 45.260-000, com um valor global de R$ 3.000,00 (trs mil reais). Ap6s 
an白lise profunda sobre a contrata●o em comento, ressaltando ter sido dada a devida import白ncia 
ao fato de que o pre9o apresentado esta condizente com os praticados no mercado, conforme 
laudo de avalia9白o, n白o havendo, portanto, superfaturamento. Nesse i nterim, somos de parecer 
favorvel, pela configura9白o da Dispensa de licita9ao, na conformidade do art. 24, Inciso IV, da Lei 
8.666/93 e Decreto Federal n。 9.412/18, atualizada pela Lei 8.883 de 08/06/94. Devendo, pois, ap6s 
a devida homologa弾o pelo chefe do Poder Executivo, do nosso parecer, proceder 白  devida 
publica'o nos meios legais, para que surta os efeitos desejados. Nada mais havendo a relatar, 
deu-se por encerrada a reunio. Assim sendo, eu Joao Pedro Ribeiro do Nascimento, Presidente, 
lavrei o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e se aprovado, segue assinado por 
Mim Presidente e demais membros da Comiss白o de Licitacao 

Pres 'ente 

×～ーJ～ぺAこう．＝ゴ2～て＝一  
Marlucia Teixeira Rocha 

Membro da Comiss白o 
Keli Cristina 、  a Santos Gomes 

Membro sa Comiss白o 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITACAO N。  090/2020. 

A Comiss白o Permanente de Licita9ao de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 
8.666/93 e Decreto Federal n。  9.412/18, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, 
ADJUDICA o objeto, presta9白o de servios em aluguel de caminh白o 3/4 para transporte de material 
para higieniz9ao nas ruas, como medida preventiva a respeito do Coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de. Visando a contrata"o de LAZARO COSTA DOS 
SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob o n。  37.095.381/0001-40, com endere9o comercial a 
Rua Arnulfo Ramos Silva no 133, Bairro Bela Vista, Po96es, CEP: 45.260-000, pelo valor global de 
R$ 3.000,00 (trs mil reais). 

×～~ 

Keli 9”曹準こntos Gomes 
iviemo" ua しomlssao 

M'rIucia Teixeira 1<ocna 
Membro da Comiss白o 
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RATIFICACAO DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITACAO N 090/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e Decreto 
Federal n。  9.412/18, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, Ratifica o procedimento de 
contrataao direta por Ato da DISPENSA DE LICITACAO n。  090/2020, referente a presta9ao de 
servi9os em aluguel de caminhao 3/4 para transporte de material para higieniz9ao nas ruas, como 
medida preventiva a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal 
de Sa"de. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata叫o de LAZARO COSTA DOS 
SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob o n。  37.095.381/0001-40, com endere9o comercial a 
Rua Arnulfo Ramos Silva no 133, Bairro Bela Vista, Po96es, CEP: 45.260-000, pelo valor global de 
R$ 3.000,00 (tres mil reais), vigencia do contrato de 11/05/2020 at 11/06/2020. Ora ratificado. 
Po96es. Estado da Bahia. I I de maio de 2020. 

Gabinete do Pref to, 11 de maio de 2020. 

Lean. .' rajoMatcarenhas 
elLo iviunqipai 
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CERTIDAO DE PUBLICACAO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITACAO No 090/2020 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determina"o legal, o parecer conclusivo 
do processo de DISPENSA DE LICITA9AO, cujo objeto 白  presta"o de servios em aluguel de 
caminh白o 3/4 para transporte de material para higieniz,o nas ruas, como medida preventiva a 
respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. Mediante 
exposto lan9o o Ato formal para a contrata9白o de LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, 
inscrito no CNPJ sob o no 37.095.381/0001-40, com endere9o comercial a Rua Arnulfo Ramos Silva 
n。  133, Bairro Bela Vista, Po96es, CEP: 45.260-000, pelo valor global de R$ 3.000,00 (tr白s mil 
reais), foi devidamente divulgado com publica"o no mural da' - ・ . ・  a. 

O 
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HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  090/2020 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades do art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。  
9.412/18, e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITACAO n。 090/2020 - Objeto: presta9o 
de servi9os em aluguel de caminhao 3/4 para transporte de material para higieniz9ao nas ruas, como 
medida preventiva a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal 
de Sa自de. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata9ao de LAZARO COSTA DOS 
SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob o n。  37.095.381/0001-40. com  endere9o comercial a Rua 
Arnulfo Ramos Silva n。  133, Bairro Bela Vista, Po96es. CEP: 45.260-000, pelo valor global de R$ 
3.000,00 (tres mil reais). 
A Comissao Permanente de Licita9ao, atrav己s de seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: R$ 3.000.00 (trs mil reais). 

Gabinete do Prefei ・, 11 de maio de 2020. 

O 

Leandr' Ar joMaslarenhas 

o iviunicitiat 
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Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza9ao da presta9ao de servi9os em aluguel de caminhao 3/4 para transporte de 
material para higieniz9ao nas ruas, como medida preventiva a respeito do Coronavirus (COVID-19), 
em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrataao de LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob o n。  
37.095.381/0001-40. com  endere9o comercial a Rua Arnulfo Ramos Silva n。  133, Bairro Bela Vista, Po96es, 
CEP: 45.260-000, pelo valor global de R$ 3.000.00 (trs mil reais), e posterior quita叫o. 

Gabinete do Prefe' o, II de maio de 2020. 

e 

Leandro ajo Mas1arenhas 
to iviuniclual 
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CONTRATO 



t O lUtA VJ?oco賛  Rua: Cardeal da Silva, no 75, centro, Po加es-Ba, Fone: 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

, PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO 158-2/2020 FMS 

CONTRATO DE PRESTAAO DE SERVICOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
PO9OES COM COOPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A EMPRESA 
LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567. 

Pelo presente instrumento de Contrato, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES-BA, neste ato 
representado pelo Senhor Prefeito LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS, com sede 白  Pra9a da 
Bandeira, n。  02, centro, Po96es-BA, inscrito no CNPJ sob n。  14.242.200/0001-65 atraves do FUNDO 
MUNICPAL DE SAuDE, inscrito no CNPJ sob n。 11.113.324/0001-52, com sede 白  Rua Cardeal da 
Silva, n。  75, centro, Po96es-BA, CEP. 45.260-000, ora denominado CONTRATANTE e, de outro lado 

~ 	LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567. oessoa iuridica de direito Drivado. Inscrito no CNPJ 
ー 	n。  37.095.381/0001-40, com endere9o Rua Amulfo Ramos Silva, n。  133, Bela Vista, Po96es Bahia, 

CEP 45.260-000, aqui denominada CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE LICITAAO n。  
090/2020, nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento, mediante as cl白usulas e condi6es 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto a presta9ao de servios em aluguel de Caminhao 3/4, para 
transporte de material para higieniza9白o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo 
Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa白de, conforme descri96es da 
DISPENSA DE LICITACAO n。  090/2020 

0 

§1。  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato, acr6scimos ou 
supress6es na aquisi 白o dos materiais objeto da presente licita9百o, de at6 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com suas ulteriores 
alteraG6es. 
2。  A presente contrata,o est白  sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE LICITA O 
n。  090/2020, com base no art. 24, Inciso V da Lei 8.666/93, Decreto Municipal ri0 135/2020, Portaria 
do Minist6rio da Saロde n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4: E Nas contrataG6es para aquisio de 
bens, seivios e insumos necessdrios ao enfrentamento da emergncia que trata esta Lei, ser 
admitida a apresenta9白o de termo de referncia simplificado ou de projeto b白sico simplificado. 

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECU9AO 
a) O Regime de Execu9白o do presente Contrato 6 de Pre9o por item, independentemente de 

transcri9白o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1 993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94. 

b) De 03 dias, a partir da solicita9白o da Contratante. 
c) A a頭o ou omiss言o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n白o exmir 白  contratada 

de total responsabilidade na execu9ao do contrato. 
§1。  o recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 porn as altera96es da Lei 
8.883/94. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

3.1 0 prazo do Contrato ser自  da data de sua assinatura at' o dia 11 de junho de 2020, e de acordo 

com as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 1.058 do C6digo 

Civil Brasileiro; 

3.1 0 prazo do Contrato será da data de sua assinatura até o dia 11 de junho de 2020, e de acordo 
com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 1.058 do Código 
Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA - PRE9O, CONDIOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser白  de R$ 3.000,O0(trs mil reais), resultante das 

quantidades constantes da proposta de Pre9os. 
4.2 Os Pre9os ofertados ser白o fixos e irreajust白veis 

§ 1。 Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j自  est白o inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

§ 2 。 0 pagamento ser自  efetuado, em at6 30 (trinta) dias ap6s a apresenta9白o da Nota Fiscal/Fatura 

e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 

~ 	ミ 3。  Quando houver erro de civalauer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ ei ou Recibo, o referido 

ー 	documento ser imediatamente devolvido para substltulao e/ou emissao ae nota ae L;orre9ao, 
ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser白  considerado para efeito de qualquer 

reajuste ou atualiza9言o do valor contratual. 

CLAUSULA QUARTA - PREgO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Preço Total do objeto ora contratado será de R$ 3.000,00(três mil reais), resultante das 

quantidades constantes da proposta de Preços. 
4.2 Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. 
§ 1° Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
§ 2° 0 pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias ap6s a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 

41) 	§ 3° Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fisc,a1/ e/ ou Recibo, o referido 
documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, 
ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer 
reajuste ou atualização do valor contratual. 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta dos recursos da Dota戸o 
Orament白ria a seguir especificada: 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada: 

Unidade 
Orçamentária 

30700 - Secretaria Municipal de Saúde 
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068—Enfrentamento de emergência Saúde - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 — Outros Serviços Terceiros — P. Jurídica 

Fonte 14 - Transferências de Recursos 

CLAUSULA SEXTA ・  DIREITOS E OBRIGAOES DAS PARTES CONTRATANTES 

'6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1.1 A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA ser legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu9白o deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securit白rios, comerciais e outros fins, a eles n言o se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1 .3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuzos causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig6ncia, impericia ou imprud6ncia, 
na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, n言o 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9ao ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu9白o do contrato. 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 
abastecimento contido no Edital, que 6 parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 Reconhecer os direitos da administra9白o, em caso de rescis白o adminis a iva prevista no Artigo 
77 -1 	口 RRRIOつ. 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, impericia ou imprudência, 
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato. 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 
abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisào adminis iva prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

6.1.7 A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as condi6es de 

habilita9白o e qualifica9白o exigidas na licita9ao, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93. 
6.1.8 comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos e de for9a 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias u teis ap6s a venfica9ao do fato e apresentar os documentos 
para a respectiva aprova9ao, em at6 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrencia, 
sob pena de n白o serem considerados; 
6.1.9 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 
Par白grafo O nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 

a) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 
b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
C) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente 白  DIvida Ativa da Uni言o e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 
d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
e) Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

6.2 ・  DA CONTRATANTE: 
6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 A fiscaliza9白o do fornecimento ser白  por t6cnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada. 
6.2.3 Poder白  a fiscaliza9ao ordenar a suspensao total ou parcial dos servi9os, caso nao sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem prejuizo de outras 
san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 
6.2.4 Ordem de Compra. 

CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES 
7.1 Para a aplica頭o das penalidades previstas serao levadas em conta a natureza e a gravidade da 
falta, os prejuzos dela advindos para a Administra9ao Publica e a reincid6ncia na prtica do ato 

‘ 二 	conforme disctiminado a seguir, sem prejuzo das san96es administrativas previstas na Lei Federal 
W 	n。  9.784/99 

7.1.1 Advertencia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 
contratado, sendo cabvel apenas em falhas leves que n白o acarretem prejuzos graves ao Munic「pio. 
7.1 .2 Constituem ilicitos administrativos as condutas prevista na Lei Federal n.。8.666/93, sujeitando- 
se os infratores 白  s comina96es legais, garantida a prvia e ampla defesa em processo administrativo. 
7.1.3 A inexecu頭o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu"o do contrato, sujeitar o 
contratado 白  multa de mora, que ser白  graduada de acordo com a gravidade da infra9ao, obedecidos 
os seguintes limites m白ximos: 

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 
obriga9ao, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 
negar-se a efetuar o refor9o da cau9巨o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convoca9ao; 
0,3% (trs d6cimos por cento) ao dia, at6 o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 
fixa ink白t 
0,7% (sete d6cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente 
ao trig6simo. 

7.1.3.1 A multa a que se refere este item nao impede que a Administra 9白o r;、cnda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais san96es previstas na lei 

t、 	lUlA S UUNICPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

7.1.3.2 A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
7.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alm da perda desta, a contratada 
responder白  pela sua diferen9a, que ser白  descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administra9白o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
7.1.3.4 N白o tendo sido prestada garantia, 白  Administra9ao se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7.1.3.5 As multas previstas neste item n白o tem car白ter compensat6rio e o seu pagamento n言o 
eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es cometidas. 
7.1.4 Sero punidos com a pena de suspens白o tempor白ria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra9白o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposi96es legais citadas. 
7.1.5 Sero punidos com a pena de declara9白o de inidoneidade para licitar 

~ 	e contratar com a Administrac白o. encuanto Derdurarem os motivos determinantes da DUfliCaO ou at6 
ー 	que seja promoviaa a reaiiiita9ao perante a autoriaaae competente para aplicar a puni9ao, os que 

incorram em outros ilicitos previstos em lei. 

CLAUSULA OITAVA ・  DA INEXECUGAO E DA RESCISAO 
8.1 A rescis白o poder白  ser: 

8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejara a sua rescisao imediata, com 
as consequ6ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os motivos aqueles 
alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores altera96es, sem prejuzo de 
outras san96es previstas nesta mesma lei; 
8.3 A inexecu戸o total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequ6ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra9白o Publica, em caso de rescis白o administrativa 
prevista no art. 77 e seguinte da Lei n ・  8.666/93 e suas altera96es. 
8.4 Poder ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu crit白rio exclusivo e a qualquer tempo rescindir o 
contrato mediante pr6vio aviso a empresa contratada, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, 
ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n白o tenha dado causa e aos 
pagamentos devidos pela execu9白o do CONTRATO ate a data da rescis白o. 
8.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLAUSULAS contratuais, especifica96es, 
projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) diasu teis, contados da intima"o do ato 
8.6 Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da legisla9白o 
especifica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9白o 

CLAUSULA NONA - CONDI9OES GERAIS 
9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi白rios, planos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 
executado por ela; 

9.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execuco deste 
Contrato, quando necess白rio por convenincia dos servios ou da Administra9白o, respeitados os 
limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 
9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9白o, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 

9.4 No Ser permitidos a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este 
Contrato; 

9.5 Este contrato6 regido pela Lei n。.。  8.666/93, a fim de dirimir alguma dovid; em casos omissos 
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Leandro 4 心  jo Mas'arenhas 
P「・ eit・ Munに巾a 

tratante 

Jor.,'ー  Santos Lemos 
Secret白rio Municipal de Saロde 

Contratante 

、  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA DECIMA - COBRANCA JUDICIAL 
10.1 As importncias devidas pela Contratada serao cobradas atrav6s de processo de execu戸o, 
constituindo este Contrato ttulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten,o ou compensa9白o de crditos, sempre que possivel. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 
11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do presente Contrato. 
11.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de igual 
teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Po96es-BA, 11 de maio de 2020. 

扇編唇承d 稀 482567 
Contratado 

TESTEMUNHAS: 

一く〕  
CPF:8ユ '3 c 6包  .A4 ぐ  

29I1UI 	MUNICIPAL?OOCS Rua: Cardeal da Silva, no 75, centro, Po9。es-Ba, Fone: (77) 3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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propaganda 	volante 	para 	anunciar 	medidas 	e 
orientações a população a respeito do Coronavims 
(COVID-19), 	em 	atendimento 	a 	Secretaria 
Municipal de Saúde 
LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, 
pessoa jurídica de direito privado. Inscrito no CSIP1 
n° 37.095.381'0001-40. com endereço Rua AmuIf° 
Ramos Silva. n° 133. Bela Vista. Poções Bahia, 
CEP 45.260-000, objeto a prestação dc serviços 
em aluguel de Caminhão V4, para transporte de 
matenal para higienização nas ruas, como medidas 
preventivas 	a 	respeito 	do 	Novo 	Coronavirus 
(CO V1D-19). 	em 	atendimento 	a 	Secretaria 
Municipal de Saúde 

CONTRATO NV IMF 
2/2020 FMS 

R$ 3.000,00 11/05/2020A 
11/06/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 

090/2020. 

」 lU亡 malO uC2020 
Joo Pedro Rihciro do Nascimento 

('hole do Departamento de Licita'6es e Contratos 

e man) 
J050 Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chef(' do Departamento de Licitações e Contratos . • 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  090/2020.. 

A Comiss5o Permanente de Licita9ao de Po96es - Bahia. com  base no art. 24, Inciso 1V, da Lei 8.666/93. 
Decreto Municipal n。  158/2020, Decreto Federal n。  9.412/218, Portaria do Ministerio da Sade n 188/2020 e 
suas altera'6es posteriores, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N。  
090/2020. .OBJETO presta9ao de servi9os em aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de material para 
higieniza9ao nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVJD-19), em atendimento 
a Secretaria Municipal de Sade, CONTRATADO LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa 
jurdica de direito privado, Inscrito no CNPJ n 37.095.381/0001-40, com endere9o Rua Arnulfo Ramos Silva, 
n。  133, Bela Vista, Po96es Bahia, CEP 45.260-000,Valor global do objeto Adjudicado 6 de: R$ 3.000,00(trs 
mil reais). Com Vigencia 11/06/2020, Comissao Permanente De Licita恒o, 11 de maio de 2020. Joao Pedro 
Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N。  090/2020. 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24. Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal 
ii。  158/2020. Decreto Federal n。  9.412/218, Portaria do Minist6rio da Sade n。  188/2020. e suas altera6es 

一  posteriores, e no Parecer Juridico, torna p自blico a Ratifica戸o do Ato da DISPENSA DE LICITA AO N。  
, 090/2020., conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e Parecer Juridico emitido pelo 

Procurador Juridico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para 
contrata恒o direta de LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa jurdica de direito privado, 
Inscrito no CNPJ n。  37.095.381/0001-40, com endere9o Rua Arnulfo Ramos Silva, n。  133, Bela Vista, Po96es 
Bahia, CEP 45.260-000,0 OBJETO presta頭o de servi9os em aluguel de Caminh五o 3/4, para transporte de 
material para higieniza戸o nas ruas, como Medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), 
em atendimento a Secretaria Municipal de Saide, Valor de R$ 3.000,00(trs mil reais) com Vigencia 
11/06/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LiCiTACAdevendo ser celebrado o contrato 
com: RAMON LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, Gabinete do Prefeito, 11 de maio de 2020). 
Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  090/2020 

O PREFEITO MUNICIPAl. DE POc6ES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
lorarn cumpndas todas as formalidades da Lei n。  8.666/93 com as modifica9うes introduzidas pelas Leis n。  
2.8ざ3I94一e if' 9.648ノりと, ante a DISPENSA DE LICITACAO N。  090/2020.ー  OBJETO presta戸o de servi9os em 
aluguel de Caminho 3/4, para transporte de material para higieniza車o nas ruas, como medidas preventivas a 
respeito ao 型ovo Loronavirus (COVIIJ-19), em atendimento a Secretaria Municipal dc Sade, atentando ao 

、Parecer da COMLICITAO, par農O PERMANENTE DE LICITAO, HOMOLOGA o processo de DISPontratao direta da empresa LAZARO COSTA DOS SANTOS 045864825ぎADEpessoa 
Jurialcaue direito privado, Inscrito no CNPJ n。  37.095.381/0001-40, com endere9o Rua Arnulfo Ramos Silva. 
n" 133, Bela Vista, Po96es Bahia, CEP 45.260-000,COMISSAQ PERMANENTE DE LICITACAO, atraves de 
seu Presidente, devera tomar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o de: RS 3.000,00(trs 
mil reais) com Vigencia 11/06/2020). Gabinete do Prefeito, 11 de maio de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - 
Prefeito Municipal. 

EXTRATO DO CONTRATO N。  158-2/2020 FMS 
DISPENSA N。  090.2020. 

COML霊ATANTEPAL DE S誠REFEI)E. ins器蕊UNICINPJ so認DEo 11認 ES C.324000蹴農PARTICIPAO DO FUNsede Rua Cardeal da Silva豊  
liairro しentro - LIP. b.26U-O00, representado por Jorge Luis Santos Lemos CONTRATADO一  T.A7ARfl 

、vJl3t LW 3J-1N i 'jJ u'Joo'+6乙コoi, pessoa Juriulca UC direito pnvado, Inscrito no CNPJ n。  37'095i8 1/0001 - 
+u, com endere9o 	Kua Arnulto Ramos Silva, no 133, Bela Vista. Poc6es Bahia. CPP 4S つ6 fl- 
uuu,jnJu i uprestaao de servi9os em aluguel de Caminhao 3 .3 4, para hansporte de material para higienizaco 
nas uas, corno medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-1 9). em atendimento a Seeret r 
Municipal de Sade,Oriundo da Dispensa de Licita9o N 09012020..Data do Contrato 11/05/2020: Valor do 
Contrato: RS 3.000・00(tres mil reais). 11/06..2020 Secretario Municinal de Sa丘de JorQe Luis Santos I 
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響  曲  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

propaganda 	volante 	para 	anunciar 	medidas 	e 
orientações a populaça° a respeito do Coronavirus 
(COVID-19), 	em 	atendimento 	a 	Secretaria 
Municipal de Saúde 

LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, 
pessoa juiddica de direito privado, Inscrito no CNN 
n" 37.095.381/0001-40, corn endereço Rua Arnulfo 
Ramos Silva, n 	133, Bela Vista. Poções Bahia, 
CEP 45.260-000, objeto a prestação de serviços 
ern aluguel de Caminhão ',4, mini transporte de 

material para higienizacio nas ruas, como medidas 
preventivas 	a 	respeito 	do 	Novo 	Coronavirus 
(COV ID-19), 	em 	atendimento 	a 	Secretana 
Municipal de Sande 

CONTRATO 1$1" I58- 
2/2020 FMS 

R$ 3.000,00 11/05t2020 A 
11/06/2020 

DISPENSA DE 

LICITAÇÃO n" 
090/2020. 

' I OC maio (IC 2り2(1 
Joo Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Deparmrnento de LicithOes e Conaatos 

c maw c 

João Pedro Ribeiro do Nascimento 
Chefe do Depanamento de Licitações e Contratos 

S • 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DA DESPENSA DE LICITACAO N。  090/2020. 

A Comissdo Permanente de Licita9'o de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, 
Decreto Municipal n。  i 58/2020, Decreto Federal n。  9.412/218, Portaria do Ministerio da Sa自de n 188/2020 e 
suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N。  
090/2020..OBJETO presta9豆o de servi9os em aluguel de Caminhきo 3/4, para transporte de material para 
higieniza9ao nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COV1D-19), em atendimento 
a Secretaria Municipal de Sa自de, CONTRATADO LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa 
juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ n。  37.095.381/0001-40. com  endere9o Rua Arnulfo Ramos Silva, 
no 133, Bela Vista, Po6es Bahia, CEP 45.260-000,Valor global do objeto Adjudicado ' de: R$ 3.000,00(trs 
mil reais). Com Vigencia 11/06/2020, Comissao Permanente De Licitado, 11 de maio de 2020. Jo五o Pedro 
Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA ('OMISSA() 

RATIFICAぐAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N。  090/2020.. 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal 
n。  158/2020, Decreto Federal no 9.412/218, Portaria do Minist'rio da Sade n。  188/2020. e suas altera96es 
posteriores, e no Parecer Jurdico, torna p亡blico a Ratifica戸o do Ato da DISPENSA DE LICITACAO N。  
090/2020., conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e Parecer Jurdico emitido pelo 
Procurador Jurdico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITAT6RIO, para 
contrata9ao direta de LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa jurdica de direito privado, 
Inscrito no CNPJ n。  37.095.381/0001-40, coin endere9o Rua Amulfo Ramos Silva, n。  133, Bela Vista, Po96es 
Bahia, CEP 45.260-000,0 OBJETO presta9do de servi9os em aluguel de Caminh三o 3/4, para transporte de 
material para higieniza戸o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-l9), 
em atendimento a Secretaria Municipal de Saude, Valor de RS 3.000,O0(trs mil reais) com Vigencia 
11/06/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITACAdevendo ser celebrado o contrato 
com: RAMON LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, Gabinete do Prefeito, 11 de maio de 2020). 
Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  090/2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE P0ぐOES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei n。  8.666/93 com as modifica96es introduzidas pelas Leis no 
8.883194 e n。  9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITACAO N。  09012020.1 OBJETO prestaao de servi9os em 
aluguel de Caminhao 3 /4, para transporte de material para higieniia9ao nas ruas, como medidas preventivas a 
respeito do Novo Coronavirus (COVID-19). em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de, atentando ao 
rarecer Uそ ..AiM1ささZU YtItIVlJUNLN lr I)上  LlしlI/& JkU・ ITIUMULUt.JA o processo Ue リ1Stlf"lSA U上  
LICITACAO, para a contrata9ao direta da empresa LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa 
juridica de direito privado. Inscrito no CNPJ n。  37.095.38lノ0001-40, com endere9o Rua Arnulfo Ramos Silva. 
n。  133, Bela Vista. Po96es Bahia, CEP 45.260-000,COMISSAO PERMANENTE DE LICITAいO, atraves de 
seu Presidente, dever自  tornar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servico de: RS 3.000,00(trs 
mil reais) com Vigencia 11/06/2020). Gabinete do Prefeito, li de maio dc 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - 
Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DO CONTRATO N。  158-2/2020 FMS 
DISPENSA No090/2020 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POcOES COM COOPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob on。  11.113.324/0001-52, com sede 自  Rua Cardeal da Silva, 75 

Bairro Centro - CEP. 45.260-000. representado por Jorge Luis Santos Lemos CONTRATADO一  LAZARO 
COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa juridica de direito privado. Inscrito no CNPJ n。 37.095.381/0001- 
40, corn endereりo 	Rua Arnulfo Ramos Silva, n。  133, Bela Vista, Po96es Bahia, CEP 45.260- 
000,OBiETopresta戸o de servi9os em aluguel de Caminho 3/4, para transporte de material para higieniza9o 
nas uas. como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID- 19), em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saude,Oriundo da Dispensa de I.icita戸o N 090/2020..Data do Contrato 11/05/2020; Valor do 
Contrato: RS 3.000,00(trs mil reais), 11/06/2020 Secretario Municipal de Sa'de Jorge Luis Santos Lemos, 
Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas. 
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