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ti; !REFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 073/2020 

MODALIDADE LICITAT6RIA: DISPENSA DE LICITA9AO N。  070/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saude 

OBJETO: presta●o de servi9os em propaganda volante para anunciar medidas e orienta"es a 

respeito do Coronavirus (COVID-19) 

CONTRATADO: GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA, pessoa juridica de 

direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  10.644.568/0001-07,com endere9o comercial na Av 

Vitoria da Conquista, n。  367, Bairro Centro, Po96es - BA, CEP: 45.260-000 

VALOR GLOBAL: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) 

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

DATA DA DISPENSA: 19 de maro de 2020 

DATA DA RATIFICA9AO: 19 de maro de 2020 

DATA DA CONTRATAいO: 19 de maro de 2020 

VIGENCIA: 19/03/2020 ate 04/05/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA9AO - PORTARIA N。  001/2020 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



ft!!EFEIT!1RA MUNICIPAL DE POcoES 

昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.073/2020 

OBJETO: presta9白o de servi9os em propaganda volante para anunciar medidas e orientaoes a 
respeito do Coronavirus (COVID-19) 

AUTUA9AO 

Aos 17 (dezessete) dias do m's de mar9o de 2020, autuo o oficio requisit6rio 

da secretaria e os documentos que adiante se v. 

ぎ‘ 
Samanta de Ara自jo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 17 de Maro de 2020 

Oficio 112/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita弾o de Dispensa. 

SOLICITA9AO  

Exp6e-se a necessidade da presta9ao de servi9os em propaganda volante para anunciar 
medidas e orienta96es a respeito do Coronavirus (COVID-19), em especifica弾o conforme 
tabela de quantitativo, garantindo assim, a continuidade deste referido servi9o atrav6s da 
Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio. 

Exmo. Sr. Leandro Arajo Mascarenhas 

D.D. Prefeito Municipal de PO9OES 

Estimando a continua garantia da excel白ncia dos servi9os prestados pela Secretaria 
Municipal de Sa"de do Municipio de Po戸es-BA, solicito que se inicie o Processo de 
Dispensa de Licita,o para a presta9白o de servios em propaganda volante para anunciar 
medidas e orientaゆes a respeito do Coronavirus (COVID・1 9). Justifica-se tal solicita弾o, 
com base na Lei n。  13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas para 
enfrentamento da emerg6ncia de saude 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●o de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de saロde p"blica de import白ncia internacional decorrente do 
coronavirus de que trata esta Lei. (Redac白o dada pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

§ 1。  A dispensa de licita"o a que se refere o caput deste artigo 6 temporria e aplica-se apenas 
enquanto perdurar a emergencia de saude puDlica ae imponancia internacional aecorrenie ao coronaviws 

§ 2 Todas as contrata96es ou aquisi"es realizadas corn fuicro nesta Lei sero imediatamente 
disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, alm das informa加es previstas no§ 3 do art. 8。  da Lei n。  12.527, de 18 de novembro de 2011 o 
nome do contratado, o n"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 possivel a contrata"o de fornecedora de bens, servi9os e insumos de 
empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licita"o ou contratar com 
o Poder P自blico suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de" nica fornecedora do bem ou servi9o a ser 
adquirido. ' Incluido pela Medida Provis6ria n。 926. de 20201 

Art. 4-A A aquisi弾o de bens e a contrata●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加es de uso e 
funcionamento do bem adquirido. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

Art. 4。-B Nas dispensas de licita"o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as 
condi"es de: (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001-52 

I - ocorrncia de situa"o de emergencia (Incluido pela Medida Provisria n。  926. de 2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situa"o de emerg6ncia (Incluido pela Medida Provis6ria n。  
926. de 2020) 

III - exist6ncia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta"o de servi9os, equipamentos e outros 
bens, p"blicos ou particulares' e (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

IV ー  limita"o da contrata,o 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa"o de emerg白ncia. (Incluido 
pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

Art. 4。-C Para as contrata"es de bens, servios e insumos necess白rios ao enfrentamento da 
emerg色ncia de que trata esta Lei, n白o ser白  exigida a elabora"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 contrata"o somente ser exigivel durante a gest白o do 
contrato. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 2020) 

Art. 4。-E Nas contrata"es para aquisi"o de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento 
S da emera白ncia cjue trata esta Lei, ser admitida a apresenta"o de termo de referncia simplificado ou de 
ー 	projeto basico simpltticaao. I Incluido pela Mealaa vrovisoria nv り  Zb, ae zuzu1 

§ 1。  0 termo de refer白ncia simplificado ou o projeto b白sico simplificado a que se refere 
o caput conter白:白  (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

I ー  declara"o do objeto (Includo pela Medida Provisria n。  926. de 2020) 

II - fundamenta"o simplificada da contrata"o (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

川ー  descri,o resumida da solu"o apresentada' (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

IV ー  requisitos da contrata"o' (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

V - critrios de medi"o e pagamento (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926. de 2020) 

VI - estimativas dos pre9os obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes par白metros: (Incluido 
pela 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; (Incluido pela Medida Provisria n。  926. de 2020) 

c) sitios eletrnicos especializados ou de dominio amplo; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 

2020) 

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

e) pesquisa realizada com os potenciais fomecedores e (Includo pela Medida Provis6ria n。  926, de 

2020I 

VII - adequa"o or9ament白ria. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

6 2o Exceocionalmente, mediante l ustificativa da autoridade competente, ser dispensada a estimativa 
de pre9os de que trata o inciso VI do caput. (lncluIao pela Mealoa vrovlsorla n SZb. ae  41120) 

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

2020) 

Art. 4-F Na hiptese de haver restri戸o de fornecedores ou prestadores de servi9o, a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poder dispensar a 一一一  

Rua: c&doal da S*va, 75, conto, Po9る・‘Ba ・一ma止M‘『冨二・・osaudo2Ol 7@ naWcun. Fa・・： (77)3431-4350 P6峯6醜  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAじDE 
CNN: 11.113324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SACDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

apresenta"o de documenta弾o relativa 白  regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou 
mais requisitos de habilita'o, ressalvados a exig白ncia de apresenta"o de prova de regularidade relativa 白  
Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXX川  do caput do art 7。  da Constitui"o. I Incluido 
pela Medida Provis6ria no 926. de 2020) 

apresentação de documentação relafiva 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 
Seguridade Social e o cumprimento do disposto no indso )00C111 do caput do art. 7° da Constituição. lncluido 
pela Medida Provisória n° 926, de 2020)  

Art. 4。-G Nos casos de licita"o na modalidade preg白o, eletrnico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisi'o de bens, servi9os 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 no 926 de 
20201 

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

§ 10 Quando o prazo original de que trata o caput for n自mero i mpar, este ser白  arredondado para o 
nmero inteiro antecedente. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for número impar, este sera arredondado para o 
número inteiro antecedente. Incluido pela Medida Provis6ria n° 926, de 2020) 

§ 2。  Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente ter白o efeito devolutivo. (Incluido pela Medida 
Provis6ria no 926. de 20201 

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

§ 3o Fica dispensada a realiza,o de audi白ncia pロblica a que se refere o art. 39 da Lei no 8.666. de 21 
de iunho de 1993 para as licita加es 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 iunho de 1993 para as licitações de que trata o caput. f lncluido pela Medida Provis6ria n° 926, de 2020) 

Art. 4o-H Os contratos regidos por esta Lei tero prazo de dura"o de at白  seis meses e podero ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situa"o de emerg'ncia de sa自de p自blica. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926 de 20201 

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

Art. 4-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra"o pablica 
poder白  prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi"es contratuais, acrscimos 
ou supress6es ao objeto contratado, em at' cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato. f Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 20201 

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. f Incluido pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, a empresa que nos 
fornece o produto em quest百o n白o ter como fornecer, em raz白o de n白o ter em seus 
estoques, por conta da grande demanda solicitada nos u ltimos dias. Para maiores 
esclarecimentos segue anexo Lei no 13.979/2020 e Decreto Municipal no 131/2020. 

E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, a empresa que nos 
fornece o produto em questão não terá como fornecer, em razão de não ter em seus 
estoques, por conta da grande demanda solicitada nos últimos dias. Para maiores 
esclarecimentos segue anexo Lei n° 13.979/2020 e Decreto Municipal n° 131/2020. 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cota96es realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA, 白  a 
que melhor atende as demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie 
contrato entre o Fundo Municipal de Saude, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a 

a emoresa GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA. inscrita no CNPJ sob no 
1U.b44.bbwUUUl-U(, cujo oojeto e a presta9ao ce servi9os em propaganua volante para 
anunciar medidas e orienta96es a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saode, ficando no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). Vale 
ainda ressaltar que o contrato ter vigencia ao dia 19 de Maro do ano em curso, com prazo 
at白  o dia 04 de Maio do ano de 2020 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cotações realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA, 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 

46 empresa GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
10.644.568/0001-07, cujo objeto é a prestação de serviços em propaganda volante para 
anunciar medidas e orientações a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde, ficando no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). Vale 
ainda ressaltar que o contrato terá vigência ao dia 19 de Margo do ano em curso, com prazo 
até o dia 04 de Maio do ano de 2020. 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota"o 
Oramentaria a seguir especificada 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentaria a seguir especificada. 

UNIDADE ORÇAMENTARIA 30700 - Secretaria Municipal de Seale 
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Média e Alta Complexidade 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Jurídica 
FONTE 02 — Receitas e Transf. de Impostos 

14- Transferência de Recursos 

Rua: cardeal da Silva, 75, cno, Po'-Ba e-nI: Ib,anceiosaude2Ol 7@gnlaWcom, Fone: (77) 3431.4350 Rua: Cardeal da Silva, 75, Centro, Poções-Ba e-rnait financeirosaude2017@gmailsom, Fone: (77) 3431-4350 嵩腔勲，S-, A-. 'p-' POI .644 
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PREFEITURA M1JNICH'AL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAl〕DE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para 
a contrata戸o de empresa para a presta弾o das referidos servi9os acima citados, neste 
municipio. 

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

Atenciosamente, 

J'加  L回蹄ntos Lemos 
Sec. Municipal de Sah加山PoC6es 

Rua: Cardeal da Siva, 75, Centro. Po es-Da e-mail: fk1anceirosaude2017@gmail.com,  Fone: (77) 3431・4350 
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Presidencia da Republica 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N. 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Texto compilado 

血gulamento  

Bgulamento 

Disp6e sobre as medidas para enfrentamento da 
emerg己ncia de sa"de p"blica de importancia 
internacional decorrente do coronavirus respons白vel 
pelo surto de 2019. 

O PRESIDENTE DA REPOBLICA Fa9o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1。  Esta Lei disp6e sobre as medidas que poder言o ser adotadas para enfrentamento da emerg6ncia de 
sa自de p"blica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus respons自vel pelo surto de 2019. 

S 
§1o As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a prote9白o da coletividade 

§ 2。  Ato do Ministro de Estado da Sa"de dispor白  sobre a dura"o da situa"o de emergencia de saロde p"blica 
de que trata esta Lei. 

§ 30 0 prazo de que trata o§ 2o deste artigo n白o poder白  ser superior ao declarado pela Organiza9巨o Mundial 
de Sa"de. 

Art. 2。  Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

~ ー  isolamento: separa9白o de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contamina戸o ou a propaga9言o do 
coronavirus; e 

II ・  quarentena: restri9ao de atividades ou separa9言o de pessoas suspeitas de contamina"o das pessoas que 
n白o estejam doentes, ou de bagagens, contineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 
contamina"o, de maneira a evitar a possivel contamina"o ou a propaga9白o do coronavirus. 

Pargrafo ロ  nico. As defini6es estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitrio Internacional, constante 
' 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 emerg白ncia de sa"de pロblica de import白ncia internacional decorrente do 
coronavirus, as autoridades podero adotar, no 白  mbito de suas compet邑ncias, dentre outras, as se9uintes 
medidas: 	(Reda戸o dada  pela Medida Provis6ria no 926 de 2020) 

I - isolamento; 

II - quarentena; 

川  - determina戸o de realiza9白o compuls6ria de: 

a) exames m'dicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clinicas; 

d) vacina"o e outras medidas profil白ticas; ou 

www.planalto.gov.br/cdvii_03/.一ato2Ol  9-2022/2020/lei/LI 3979.htm 1/6 
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e) tratamentos m白dicos especrficos; 

IV ・  estudo ou investiga9白o epidemiol6gica; 

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

VI ー  restri"o excepcional e tempor白ria, conforme recomenda戸o t白cnica e fundamentada da Ag'ncia Nacional 
de Vigilncia Sanitria, por rodovias, portos ou aeroportos de: 	(Reda9ao dada  pela Medida Provis6ria no 926  
de 2020) 

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

b) locomo●o interestadual e intermunicipal' 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

VII ・  requisi 白o de bens e servi9os de pessoas naturais e juridicas, hiptese em que ser白  garantido o 
pagamento posterior de indeniza"o justa; e 

VIII ー  autoriza"o excepcional e temporria para a importa戸o de produtos sujeitos 白  vigilncia sanit自ria sem 
e
g
istro na Anvisa, desde que 

a) registrados por autoridade sanit白ria estrangeira; e 

b) previstos em ato do Minist'rio da Sa"de. 

§ 1。  As medidas previstas neste artigo somente podero ser determinadas com base em evid6ncias cientficas 
e em an白lises sobre as informa96es estrategicas em sa"de e dever巨o ser limitadas no tempo e no espao ao minimo 
indispens自vel白  promo"o e 白  preserva"o da sa自de pロblica. 

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

~ - o direito de serem informadas perrnanentemente sobre o seu estado de saりde e a assistencia 白  familia 
conforme regulamento; 

II - o direito de receberem tratamento gratuito; 

Ill ・  o pleno respeito 白  dignidade, aos direitos humanos e 自  s liberdades fundamentais das pessoas, conforme 
- reconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanit白rio Internacional, constante do Anexo ao Decreto n。  10.212 de 30 de

neiro de 2020. 

§ 3 。 Ser considerado falta justificada ao servio p"blico ou 自  atividade laboral privada o periodo de aus'ncia 
decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§ 4 。 As pessoas deverao sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento 
delas acarretar responsabiliza9自o, nos termos previstos em lei. 

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

一 - - - I- dispor sobre as condi6es e os prazos aplic白veis 白  s medidas previstas nos incisos I e II do caput deste 
arUgo;e 

II - conceder a autoriza9白o a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo. 

provictzi no inoico VI do caput dooto artigo. 

§ 6。  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saロde, da Justia e Seguran9a P"blica e da lnfraestrutura 
dispor sobre a medida prevista no inciso VI do caput. (Reda"o dada  pela Medida Provis6ria n。  927 de 2020) 
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‘§ 6。-A O ato conjunto a que se refere o§ 6。  poder estabelecer delega9白o de competncia para a resolu"o 
dos casos nele omissos. (Incluido  pela Medida Provis6ria n。  927 de 2020) 

§ 7 。 As medidas previstas neste artigo podero ser adotadas 

~ ・  pelo Ministrio da Saude; 

II - pelos gestores locais de saude, desde que autorizados pelo Minist白rio da Sa自de, nas hipdteses dos incisos 
「 ， II. V, VI e VIII do caput deste artigo; ou 

Ill - pelos gestores locais de saude, nas hipteses das incisos III, IV e VII do caput deste artigo. 

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

§ 9o 0 Presidente da Rep"blica dispor, mediante decreto, sobre os servi9os p自blicos e atividades essenciais 
a que se referem o§ 8o. 	(Incluido pela Medida Provis6ria no926 de 2020) 

§ 10. As medidas a que se reterem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execu9白o de servios 
pblicos 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 6 rg巨o regulador ou o Poder concedente ou 
autorizador. 	(Incluido  Dela Medida Provis6ria no 926 de 2020) 

9 ii. t veaaaa a restri9ao a circuia9ao ae traoainaoores que possa aletar o funcionamento ロe servi9os 
pblicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no§ 9。, e cargas de qualquer esp6cie que possam 
acarretar desabastecimento de g白neros necess白rios a popula9白o. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 
2020) 

e6ね・もeh 

Art. 4。  E dispens'vel a licita9ao para aquisi"o de bens, servi9os inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de saロde p"blica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus 
de que trata esta Lei. 	(Reda9百o dada  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

§ 1 A dispensa de licita"o a que se refere o caput deste artigo 白  temporria e aplica-se apenas enquanto 
perdurar a emergencia de sa'de p"blica de import'ncia internacional decorrente do coronavirus. 

§ 2 。 Todas as contrata96es ou aquisi"es realizadas com fulcro nesta Lei sero imediatamente disponibilizadas 
'm sitio oficial especfico na rede mundial de computadores (internet). contendo, no aue couber. al白m das 
.torma9oes previstas no§  3u do art. 8。  da Lei n。  12.527 de 18 de novembro de 2011 o nome do contratado, o 

n自mero de sua inscri頭o na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 
contrata戸o ou aquisi"o. 

§ 3 。 Excepcionalmente, ser possivel a contrata"o de fornecedora de bens, servi9os e insumos de empresas 
que estejam com inidoneidade declarada ou corn o direito de participar de licita,o ou contratar com o Poder POblico 
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de o nica fornecedora do bem ou servi9o a ser adquirido 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 4。-A A aquisi"o de bens e a contrata戸o de servios a que se refere o caput do art. 4。  n白o se restringe a 
equipamentos novos, aesue que o Torneceaor se responsaDaiize pelas pienas condi9Oes de uso e tuncionamento do 
bem adquirido. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 4。-B Nas dispensas de licita9自o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condices 
Ge: 	tinciuiao  peia Medida Frovisona nu 926 de 2020) 

I・  ocorrncia de situa"o de emerg6ncia; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situa"o de emergencia; 
926  de 2020) 

(Inclu」do pela Medida Provis6ria no 

tL,-tL, I” 一  existncia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta9ao de servios, equipamentos e outros bens, 
puoucus ou parucuiares; e 	( inciuiao  peia Medida rrovisona nu 926 de 2020) 
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．・  ’ Art. 4。-H Os contratos regidos por esta Lei tero prazo de dura"o de at白  seis meses e podero ser 
prorroados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situa"o de 
emergencia de sa自de p"blica. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 4。-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra"o p"blica poder 
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi96es contratuais, acrscimos ou supress6es 
ao objeto contratado, em at' cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 	(Includo  pela Medida 
Provis6ria no 926 de 2020) 

Art. 5。  Toda pessoa colaborar com as autoridades sanitrias na comunica9白o imediata de: 

I- possveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus; 

II ・  circula"o em 自  reas consideradas como regi6es de contamina戸o pelo coronavIrus. 

Art. 6。  E obrigat6rio o compartilhamento entre 6 rg白os e entidades da administra9ao p"blica federal, estadual, 
distrital e municipal de dados essenciais 合  identifica"o de pessoas infectadas ou com suspeita de infec9白o pelo 
coronavirus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propaga9自o. 

§ 10 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. 

． §2。  0 Minist'rio da Sa"de manter' dados p"blicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em 
investiga"o, relativos 白  situa9白o de emerg白ncia p"blica sanit白ria, resguardando o direito ao sigilo das informa加es 
pessoais. 

Art. 6。-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concess自o de suprimento de fundos e por item de 
despesa, para as aquisi6es e contrata96es a que se refere o caput do art. 4。, quando a movimenta戸o for realizada 
por meio de Carto de Pagamento do Governo: 	(Incluido  pela Medida Provis6ria 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 servios, o valor estabelecido na alnea "a" do inciso II do caput do art. 23 da 
Lei no8.666 de 1993. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

Art. 7。  0 Minist白rio da Saude editar os atos necess白rios 白  regulamentac白o e operacionaliza9自o do disposto 
nesta Lei. 

polo 3urto do 2e4gて 

● 
Art. 8。  Esta Lei vigorar enquanto perdurar o estado de emerg'ncia de saude intemacional decorrente do 

coronavirus responsvel pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4。-H, que obedecero ao 
prazo de vigencia neles estabelecidos. 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 9。  Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9自o. 

Brasilia, 6 de fevereiro de 2020; 199。  da Independ6ncia e 132。  da Rep"blica. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
SrgioMOro 
LuたI柏nrique Mandetta 

Este texto n白o substitui o publicado no Dou de 7.2.2020 
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Prefeitura Municipal de Po96es 
‘柵加  

Esta edi9白o encontra-se no site oficial deste ente. 

Prefeitura Municipal de 
PoC6es publica: 

Decreto N。. 131/2020 de 17 de Maro de 2020 ・  Disp6e sobre as 
medidas para enfrentamento, tempor白rias e de preven9ao da emerg白ncia 
em saude publica decorrente do Coronavirus - COVID-1 9 no municipio de 
Poc6es - Ba. 

A Lei exige que todo gestor 
PU帥que seus atos no seu veicuめ  

ofic;al para que a populaC白o tenha 
acesso e sua ges伯o seja 

transparente e clara. 
A Imprensa Oficial criada atravs 

uc Lei. cumpre esse papeL 

Imprensa akIai 
do Municpio. 

Gestao Transparente e conscincia limpa. 

Gestor - Leandro Araujo Mascarenhas I Secretrio - Governo蜜itor - Ass. de Comunica"oPraa da Bandeira, 02- Poes - BA 

畿Diario Qficial do 
X' MUN1CIPIO 
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MUNIIPIO Po96es 
Ter9a-feira 
17 de Maro de 2020 
2 一 Ano 一 No 739 

Decretos 

灘  

MUNICIPIO DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

DECRETO N'. 13112020. 

De lide maro de 2020. 

Dispe sobre as medidas para enfrentamento, tempor白rias e de 

preven9白o da emergencia em sa"de publica decorrente do 

Coronavirus - COVID・19 no Municipio de Po加es - BA. 

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

atribui96es que the s白o conferidas por Lei e: 

Considerando o disposto no art. 196 e seguintes da Constitui9百o Federal; 

Considerando o disposto no art. 163 e seguintes da Lei Org白nica do 

Munic「pio de Po96es - BA; 

Considerando a exist6ncia de pandemia do Coronavirus - COVID・1 9 

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

Considerando que, apesar de n白o ter sido constatado nenhum caso 

confirmado no Municipio de Po96es - BA, a situa9白o de emerg6ncia demanda 

emprego de medidas de preven9白o, controle e conten9自o de riscos 白  saロde p自blica; 

D E C R E T A: 

Art. j0. A suspens白o 

~ ー  das aulas da rede municipal de ensino e de todas as institui"es 

privadas de ensino pelo prazo de quinze dias; 

II - de todos os eventos pOblicos agendados pelos 6 rg白os ou entidades 

municipais, assim como todos os eventos privados por trinta dias; 

Illー  do funcionamento dos Centros de Conviv6ncia por trinta dias; 

IV - da presen9a de p"blico em inaugura96es de obras pロblicas municipais 

por trinta dias; 

V - do tratamento fora do domicilio (TFD) para pacientes em 

procedimentos eletivos por trinta dias. 

Art. 2。. Os servidores p"blicos municipais com idade igual ou superior 自  

sessenta anos, gestantes, lactantes e aqueles portadores de doen9as crnicas, que 

Praa da Bandepra, n' 02, Bairro Cent,o. CEP 45260-000, Poaes - BA. 

CERTIFICAAO DIGITAL: E9FWVCM7VK7TRUAQFAUQVW 

Esta edi9白o encontra-se no site oficial deste ente. 
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愚  

MUNICIPIO DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

comp6em risco de aumento de mortalidade por Coronavirus - COVID-1 9, executaro 

suas atividades por meio de trabalho remoto, a ser regulamentado pela Secretaria 

Municipal onde encontra-se lotado. 

Art. 3. Suspende-se concess白o de frias, licena-prmio, licen9a para 

tratar de interesse particular aos servidores pロblicos municipais que atuem em 6 rgaos 

com atribui"es pertinentes ao combate e preven"o do Coronavirus - COVIO-19. 

Pargrafoa nico. As frias, licen9a-prmio e licen9a para tratar de interesse 

particular em gozo ou j白  agendadas ser白o mantidas at determina"o em contr自rio. 

Art. 40. Veda-se as concess6es de licen9as ou alvar白s para eventos com 

p自bico superior a cinquenta pessoas. 

Art. 5. As Unidades de Sa"de do Municipio continuar言o em pleno 

funcionamento em horrio habitual, priorizando atendimento de urgencias m白dicas, 

odontol6gicas e de enfermagem. 

Art. 6。. Os prazos constantes neste Decreto poder自o ser prorrogados por 

ato do Poder Executivo Municipal. 

Art. 7。. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposi96es 

em contr白rio. 

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

Gabinete do Prefeito, Po"es - BA, 17 de mar9o de 2020. 

LEANDRO ARAuJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Pra9a da BandeIra. n" 02. Bairro Ceno, CEP 45260・000. Po"es - BA. 

CERTIFICAいO DIGITAL: E9FWVCM7VK7TRLJAQFAUQVW 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente. 



V.Uni. V. Total Qtd. 	UND. Dnch蜘  I加Il1 

Hora 270 R$ 30,00 昨  8.1叩,00 
Pipaganda volante para anunciar medidas e 
orienta6es a respeito do COVID 19 

1 

To.644.5 
GRAFICA 
Ay, vi 

USTR,A 
m月vIC'S LYQ& - 

呂ごOn. etaCEPbee - BA 

ool .6ア  

9  rofimox 
o mximo em grafica 

② 77 3431-2699 

 

A y. Vitria da Conquista. 3( 
Centro - Poら6es - Bahia 

graflmaxpocoes@hotmaiLc 
grafimax_pocoes@yahoo.cor 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

COTAAO 

● 

1 



あComercial Santosあ  &Comercial Santos 4S,S 
COTAaO DE PRE'O PARA PROPAGANDA COTAÇÃO DE PREÇO PARA PROPAGANDA 

Serviço 
Item Descrição Qtd. UND. V. Uni. V. Total 

1 Propaganda volante para anunciar medidas e 
orientações a naspeito do COVID 19 270 Hora R$ 	32,00 R$ 	8.640,00 

● • 
HIGOR SANTOS B 

COMER 

34.799. 

RIGOR SANTOS B 

COMER 

34.799.  

OS 86373063577 

NTOS 

1-40 

OS 86373063577 

NTOS 

1-40 

● • 



Item 
	 伽scrif加 

	
Qtd. 	UND. 	V.UnI. 	V. Total 

1 
Propaganda volante para anunciar medidas e 
orienta es a respeito do COVID 19 

270 Hora 喝 32,叩  R$ 8.640,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAODE 
CNPJ: 11.113.32410001-65 

COTA O DE PRECO ・  SERVI9O 

逃範聾 Praa da BandeIra, 02 1 CENTR。ーPoO“ーB日hia- FONE/FAX(刀）叩14820 

’・”・・り・・・・,・”ノ  
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ALTERACAo CONTRATUAL. NlI)A SOW' IFUADE PAPELARIA PtKoEs 
I.TDA MI 

CNN n' l0.644.56&000l-07 

RONIVON BARROSA CAMPOS nacionakiaAe BRASILEIRA. nascidO nfl 
2602 1973. (ASAIX) em COMUNHAO PARCIAL DE BENS. EMPRESARIO, 
(PF,MF n。  530.281.205-34にARTEIRA DE IDENTIDADE ず 0749453加  I,rg加
じ、pedidor SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ・ BA. residen叱  e山mュkill山  
nola) rRAVESSA DO1JTOR ISRAEL VIEIRA FERREIRA. 73. CENTRO. POCOES. 
13 A 〔 EP 45 260-000. BRASIl 

'ALDINFTE SAMPAI() LX) NASCIMENTO CAMPOS nacionalidade 
IIRASILILIRA. nascida cm 18.051973, casada em COMUNHAO PARCIAL DE 
HトNS. AUXILIAR ADMINISrRA11vA. CPF/MF ri0 692.639.655・87. CARTEIRA 
1)ト. It)ENTIDADF n。  0803527586. o rgo expedidor SECRETARIA DE SEGURAN A 
Pt BI,ICA . BA. residente e domiciliado no(a) TRAVESSA DOUTOR ISRAEL 
vlI:IRA FERREIRA. 73, CENTRO. POCOES, BA. CEP 45.260・000, BRASIL. 

'socios da sociedade limitada de nome empresanal PAPELARIA POOES LIDA ME. 
registrada legalmente por contrato social devidamenre arquivado na Junta Comercial do 
~sudo 山・ Bahia, sob NIRE n。  29203256926. com  sede Avenida Conego Pithon, 469, 
(entro Pofdes. BA. CUP 45.260-000. devidarnente inscnta no Cadastro Nacional山  
Pessoa JurudicaMF sob o no l0.644.56810001-07, deliberam de pleno e comum acordo 
a;ustarern a presente altera''o contratual, nos termos da Lei no 10.4061 2002. mediante 
as condu'?cs estabelecidas nasc lausulas seguintes 

NOME EMPRESARIAL 

CLAUSULA PRIMEIRA. 、 sociedade que gira sob o nome empresarial PAPELARIA 
PO OE.S I. FDA Ml. wrara. a partir desta data, sob o nome empresarial GRAFIMAX 
INI)I'S'FRIA (RAF l(''\ I SI RVICOS L.IDA ME 

INE)EREぐO 

('LAUSULA SEGUNDA. 、 sociedade passa a e'ercer suas atividades no seguinte 
endereo sito a AVENIDA VITORIA DA CONQUISTA. 367. CASA, CENTRO. 
I'()CUIS, l3\.（トP 4S 260-00(1 

’ 、  

● 、 ●● 」● “''I'll'I、 I' P叫m」  



4LTERAcAO CONTRATUAL N' I DA SOCIEDADE PAPELARIA poくoi:s 
LTDA ME 

CNPJiC IO.b443flJOgOlo7 

DA DECLAIUCAO DE DESIMPEDIMENTO 

CLAUSULA STIMA. O(sl admtnscndo$es) dcclan(m), sob as penas da lei, que no 
c.ta impedido de exercer a adminictra'‘ ー‘に」‘‘にに；『ー信ニぶ‘i;iニ品こi;''' 
t,c LonOeflaao criminal, ou por se encontnr sob os ek血罵 d血‘Den.aue v山．“山  
que temporariamente, o acesso a cargos 凶bllcos, ou a・『 c『iIm 制a.血  
pie'. ancac’・ petsョ ou suL×・「no, concuss血・， paul・m ou am『・・臨xmnu"”」叫  
‘ 、 ntrJ o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrncia, coaDa as 
rcl.s、des de consumo, f pりblica ou propriedade 

DA RATIFICA以OE FORO 

(lALSLLA OITAVA. O tiuo pan o exerccio e o cumprimento dos detritos e 
t'hrtgadcs resultantes cio contrato social permanece POCOES 

(tAL SULA NONA. As Clausutas e condies estabelecidas em atos戸-os' 
jc no t&am expressamenic modificadas I×・”5th alteraく‘o co『・‘inuam en・ ‘gor. 

I por cstarem assim justos e cc,nsratados, assinam esse instrumento 

、 l !ORIA LIA ('ONリlパIA - BA川A.l de novembro de 20ほ  

RONIVON BARBOSA CAMPOS 
CPE 530 281 205-34 

' '- '- 電こ、、  

VALDINE TE SAMPAIO DO NASCIMENTO CAMPOS 
CPF 692639655-87 

一 	” ’ー  	‘ ' 

YALLE NASCIMENTO CAMPOS 
RONIVON GARBOSA CAMPOS (PAI/REPRESENTAIIITE) 
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畿  

MII'ISTERIO DA FAZEN 
Secretaria da Receita Federal do BraSI 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDO POSI11VA COM EFSTOS DE NEGA11VA DE DBITOS RELA11VOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DVIDA All VA DA UNIO 

Nome: GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 10.644.56810001-07 

Ressal、edo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscreer quaisquer didas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que verem a ser apuradas, 白  cedilficado que 

1. constam d白bitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos temios do art. 151 da Lei n 5172, de 25 de outubro de 1966 ー  
C6digo Tribut白rio Nacional (Cm), ou o切eto de decisao judicial que determina sua 
desconsidera"o para fins de certifica 百o da regularidade fiscal, ou ainda no 、  encidos; e 

2. no constam inscri96es em Di'da Ati、e da Uni白o (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do Cm, este documento tem os mesmos efeitos da certido 
negati'1e 

Esta certid白o‘ 、  Iida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federatio, para 
todos os rgos e fundos p"blicos da administra9白o direta a ele 4nculados. Refere-se 白  situa戸o do 
sujeito passi%c no 自  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi%e as contribui96es sociais prevstas 
nas alineas 'a' a'd do pargrafo" nico do art. 11 da Lei n8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita9自o desta certid白o est白  condicionada 白、e rifica9白o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os くhttp://rlb.govbr> ou くhttp:/Iw*wpgfngovbr> 

Certido emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 1.751, de 2/10/2014 
Emitida 白  s 09:40:01 do dia 28/0212020 <hora e data de Brasilia> 
V自lidad白 26/08/2020 
Cdigo de controle da certid百o: 4714.579C.6659.6583 
Qualquer rasura ou emenda in'alidar este documento. 

ill 



CNP」  

10444.568/0001-07 

RAZAO SOCIAL 

GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA 

INSCRIAO ESTADUAL 

079.797.466 

GOVERNO IX) ESTADO DA BAHIA 	 Emisso: 12/02/2020 18:09 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidao Negativa de D6bitos Tribut貞rios 

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

Certid自o N.: 20200471632 

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

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistncia de d白bitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de compet'ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P"blica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d'bitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Emitida em 12/02/2020, conforme Portaria n。  918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emiss自o 

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

Vlida com a apresenta"o conjunta do carto original de inscri9百o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Minist'rio da Fazenda 

Pgina I山I 	 RelcertidaoNegativa耳メ  



~“にIl''’●ト 11'' I'.' 

嘗 PREFEITIJRA MUNICIPAL DE POcoESTTO IIYOS u*cancSt .IThC 

	
~～、  

“ 露h訟毒に認lara..・ユ・ー・・  
、  

ミ  

CERTIDO NEGATIVA DE DEBITO 
N. 00004712020 

Nome/Raz加Social 

Nome Fantasia: 

Insal9加脈ndp吐  

Endereo: 

GRAFIMAX IND. GRAFICA E SERVIOS LIDA-ME 

GRARMAX 

0.3.3255 	 CPF/CNPJ: 10.644. 66580001 47 

64 AV VITORIA DA CONQUISTA, 367 CENTRC 
PO ES ・  BA - CEP: - 

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

APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE. ATE A PRESENTE DAT#NAO CONSTAM DBITOS 

TRIBUTAmOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO. 

Observa o: 

i 

Esta Certido foi emEtida sin  131021202C 	com base no Cdigo Tvibutkio Nacional, lei n' 5.172806. 

. Certido vlida aS: 1380612020 

Cd加de aflole山cedi画： 7100007322 

"Illill 
Aten o: Qualquer rasas tomai o presente documento nulo. 

Scanned with CamScanner 



CAIxA 
二AiX' 三こに●NOMCA FECERQ 

Certificado de Regularidade 
do FGTS- CRF 

Inscri'o: 	10.644.568/0001-07 
l z oSoclal:GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA ME 

Endereo: 	AV VITORIA DA CONQUISTA 367 CASA / CENTRO ノ  POCOES / BA ノ  

A Caixa Econ6nica Federal, no uso da atflbuigきo que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de rmio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acina identificada encontra-se em situaC昏o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado nきo servir de prova contra cobranCa de 
quaisquer d'bitos referentes a contribui'6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigaC6es com o FGTS. 

Valldade:04/03/2020 a 02/04/2020 

Certifica‘各o N"mero: 2020030403355273680441 

Inforrie3o obtida em 18/03/2020 11:41:05 

A utilizag合o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verifica‘きo de autenticidade no site da Caixa: 
www.calxa.gov.br  

l8032な〕  Corstil加  R叩ijaldak山  Errp叩abc 

N寧/kxrsi1wcrtcSngcntrkxwnUlacxf4 aJcflL$A正'TV叩ぬγ」げ 	 Ill 



CERT工DAO NEGAT工VA DE DEBェTOS TRABALHェSTAS 

Nome: GRAFIM/AX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA 
(MATRェZ EE'工L工A工5) CNPJ: 10,644.568/0001 コ7 

Certidao n。 : 2237190/2020 
Expedi9ao: 27/01/2020,a s 11:46:35 
Validade: 24/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Cert ェ fュ ca-se que GRAF工MAX 工NDUSTRェA GRAFェCA E SERVェCOS LTDA 
(MAfl工Z E FmェA工5) I ユnscrito(a) no CNPJ sob o n。  

10.644.568/0001-07, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolida9ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu9ao 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 estさo atualizados at白  2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, ag邑ncias ou filiais. 
A aceita9ao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http:ノノwww.tst .jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

ェNFORMACAO 工MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necess白rios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justi9a do Trabalho quanto a s obriga96es 
estabelecidas em senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Minist白rio P白blico do 
Trabalho ou Comissao de Concilia9ao Pr白via. 
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN9AS 

SETOR DE CONTABILIDADE 

De acordo com a solicita"o da Secretaria Municipal de Sa自de, determino que Vossa 

Senhoria informe quanto 白  exist白ncia de recursos orament白rios capazes de atender 白  respectiva 

despesa - presta"o de servios em propaganda volante para anunciar medidas e orienta96es a 

respeito do Coronavirus (COVID-19). 

・  

Gabinete do Prefeit・ 	de mar9o de 2020 

Leand fl ajo Mtcarenhas 
ItO M unippau 



畿 PREFEITURAMUNICIPAL DE POcoES 

昌CNPJ: 14.290.242/0091-65 

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 oramentria com a lei Or9ament白ria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei 

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

UNIDADE OR9AMENTARIA, conforme segue abaixo 

Unidade Orament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Saude 

030701 ・  Fundo Municipal de Sa自de de Po96es 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten"o da Secretaria de Sa"de 

10.301.09.2.040 - Gest白o das A"es de Aten,o B白sica 

10.304.09.2.042 - Gesto das A"es de Vigil白ncia em Saude 

10.302.09.2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Juridica 

Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 

14 - Transferncia de Recursos 

Po加es - BA, 17 de maro de 2020 

Atenciosamente, 

凡  ム乙一～ーー  

stavo Correia Silva 
Setor de Contabilidade 
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難 !!EFEITUIA MUNICIPAL DE POcoES 

轟CNPJ: 14.200.242/0001-65 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Jurdica 

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 aprovaao desta 

Procuradoria, referente ao Processo Administrativo n。. 073/2020, considerando a necessidade de 

contrataao de empresa para prestaao de servi9os em propaganda volante para anunciar medidas e 

orienta6es a respeito do Coronavirus (COVID-19). 

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

conformidade com a Lei 8.666/93, a fim de que a Comissao de Licitaao possa executar suas 

atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a sua aprecia9ao e aprova叫o se em consonancia. 

Gabinete do Prefei ., I de maro de 2020. 

I 

Lean'こ r痩9 Mf se町enhas 
rre eito iviunippai 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHiA 

PARECI3k JURIDICO 

LI ,.にAIに  ト「OCesル  1、 ..Imriばし‘“しし v 	しノ -IノとU2じ  

D ンI〕ビに“r. C)?町2u20 

Objeto: Presta頭o de servios em propagaada volante 

PcUd dにor car meU吐。 (2 orient町うこ5F 二・ 'IC (2 IIVaS do 

cL'VHJ :(1.(1 りm ,1[eriair2r''to a Secretara :'vlurUrinal de 

Su icio dcsu mtm IC甲 IC 

Assunto: Parecer Jurldico 

CONTRATADO: GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E 

SERVEOS じつA 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

formulado pelo Exmo. Sr. Prefeito versando sobre a Co日 tram9含o direta 

por dispensa de licita9Uo reler wiLe Presta戸o cie Servios cru m opaganda 

vo;aiite para anunciar irea土。 C D「!C'flに可うes oreりし a tH，『  に CC) V ひ1 C'4.,., ノ  

en-, atendimento a Secretaria vlunicipm de Saucie deste munioulo 

Para e ste hm a Secretaria っHonacori 	主醸cou a 

necessidade do service o cc:ucionorm aos caLos amり aco 、 U 一 entョ癌o do 

objeto desta dispensa, hem corno cotacうes que demonstram que a 

empresa apresentou o rneIiur custo-benei1 icio 

I aに~cimente, cabe ressaltar que a ccntrata 肋 de obras, 

ser vi9os, compras e 川 era ,1es(ser feita JOI agius pUb日ca. ieve:a Ser 

precedida, em regra, por icitaio, conforme estabelece o artigo 37, inciso 

XX: da Constitui 含o Federal, bern como o artigo 2り  da Lei n.2. 8.666/93, 

de'!idarnente atualizada pelo decreto n99.4i2/i8 

~ににa 言o: 

り u 、  t に「  E 二し  e1 

七Gし、 百oe o procL山 ri 	山 ad nh:); st r atrv o :: i2d jd a ri肥 o qu司 a 

fmIiH ン b叫加  Sいピ(,iりn。  ョ  り r叫ん  山「目川。． C' I[a」 o5a para つ  

、 ‘ 「 ‘ 、才、 、（l '” 「  ］ '"Se 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHI 

E oe saber notoi io a grave crise do sistema sanitario 

e de saじde pjblica vivenciコしiLI flOS 山しmas nuases por 01vしi。し。 ドaises, 

de:orrente da disseniria夢o e prolifera戸o de um novo coronavirus 

(ccvid-19), incftisive a Brusil 

Diante desse cenario e da r白pida velocidade com que o VIFUS se 

propaga, o Estado brasileiro vem adotando algumas providencias a fim de 

combate' a sua trans日llssao ia pais. Dentre tais providencas. lor a editada 

a にin9 →3.979 / 20: ○、ド C Hs. do a.obr mod‘ 〕ー 	甘 	I 	二 1 	,,_. 

errerg己riala de sa し de puWic:. ．、 flPaにaric;a :nL eInm IL.]a 、（、】 r o話e do 

coronavirus respons白vel pelo surto de 2019 

Una dessas rneddas previstas na nova Leie a し○nし a 二 a戸o （舟eta 

ri o 二 casの  de aquisに云り LiLJ SOILS, serv （りs / IL 、しSIvu de 」Han ria にし  e 

ns:Jinos destinados ao ciii reH aarnento da enoirg色rcm de saLde puolica 

de一orrente do coronavrus 

Aiim de faciitar C 」 assistir o enfronにmerito ao sur加  do 

coronavirus no pak e riO man do, o Estacic braisdeiro, こ entre outras 

tiledidas previstas na Lei rrt 言王9/2020, estaHmcea. orna し【 b叩o tese 

de dispensa de I icita9ao para contrata96es voltadas ao enfrentamento da 

situaりao emergencに“ 

ん引m IuIa cJ.g.c , 、しり、に  ーし「  ご  

A且  4ら E drspcnsaive a り引ぬ卿し  工 rH tillしris円ao de 

buns, serviらos, ndしsrve de engeirhar .n, e ursumos 

」『 t りコdor コC' C'可ru Itョmenlo On onrorg6n ココ  de 

SilL.パ“ 	誹山liar 	ale 	rioりしH 、 ‘I 自Ciii 	しe白にc on ai 
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fl PREFEITURAMUNICIPAL DE POcoES 
昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

MINUTA DE CONTRATO 

● 



U!1EFEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 
eq 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

MINUTA DO CONTRATO No 	/20 
CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTAいO DE SERVI9OS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POC6ES, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pロblico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po9es - Bahia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo lim.。  
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a 
empresa 	 , pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o no 	 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 disposic6es da Lei Federal 

a 	a・ bbb ae ri ae junno ae 199J e alterada pela Lei 8.853/94, resolvem celebrar o presente Contrato 
- 	ae トornecimentoii-'resta9ao ae servi9os, mediante as clausulas e condi加es seguintes: 

CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・ 1 ・  Constitui objeto deste contrato a presta"o de servi9os em propaganda volante para anunciar 
medidas e orienta"es a respeito do Coronavirus (COVID-19) 

1.2 	- A contrata"o dos servi9os submete-se 白  Lei n。  8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores altera"es ou substitui96es. 
1.4 	- A presente contrata"o est白  vinculada na Modalidade de DISPENSA DE LICITACAO no 
	120 	, com base no, art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。 9.412/18; 
1.5 	- A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condiゆes deste contrato, acr白scimos 
ou supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita"o, de at 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei no 8.666/93 com as 
altera"es da Lei no 8.883/94 

II- CLUSULA SEGUNDA - DOTA9AO OR9AMENTRIA E PRAZO 

2.1 - As despesas dos servi9os acima sero cobertas por recursos financeiros oriundos 

● Unidade Orament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Sa自de 
030701 - Fundo Municipal de Saude de Po96es 
Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten"o da Secretaria de Sa自de 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A"es de Aten"o B白sica 
10.304.09.2.042 ・  Gest白o das A"es de Vigilncia em Sa自de 
10・302.09.2・ 044 - Manuten"o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurdica 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferncia de Recursos 

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

Ill ・  CLUSULA TERCEIRA ・  PRE9O E CONDIC6ES DE PAGAMENTO E EXECUいO 



畿 !1EFEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 
w.ep CNPJ: 14.200.242/0001-65 

3.1 ・  Os valores da planilha de custo referente ao evento que acompanhar a nota fiscal de 
execu9ao ao servi9o, リ心IaヒNSA Oヒ LICITAAO n。 	/20 	 
3.2 - O valor total deste contratoe de 	 
3.2.1 - O pagamento atrav白s da apresenta"o da Nota Fiscal/Fatura de cada etapa do servi9o, da 
seguinte forma: 
3.3 ・  Quando houver erro de qualquer natureza na emissao da Nota Fiscal/Fatura, o documento 
ser imediatamente devolvido para substitui"o e/ou emissao de Nota de Corre"o, ficando 
estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de qualquer reajuste ou 
atualiza"o do valor contratual. 
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser diariamente, ap6s a solicitac白o da Contratante atrav白s 
ae seu orgao responsavel: 
3・5- O recebimento do objeto desta licita,o, obedecer 白  s normas fixadas na Lei 8.666/93, e as 
demais disposi加es 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 relatrio, cuja c6pia - ser 
encaminhada 白  contratada, objetivando a imediata corre"o das irregularidades aponiadas 
3.7- A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, n白o eximir a contratada de 
total responsabilidade na execu,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 ・  CL USULA QUARTA ・  OBRIGA96ES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execu"o do Contrato, n百o excluindo ou reduzindo essa responsabilidadea 
fiscaliza"o ou acompanhamento pela Contratante; 

b) Reconhecer os direitos da administra●o, em caso de rescis白o 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, sal白rios e quaisquer outros encargos necess白rios 白  perfeita execu9百o do 
objeto deste contrato; 

d) Cumprir e fazer cumprir as normas de seguran9a e medicina do trabalho, previstas na 
legisla"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 Onus resultante de quaisquer a"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 a96es 
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por fora de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente contrato; 

g) Cumprir, fielmente, as obriga9es assumidas, de modo que os servios contratados se 
realizem com esmero e perfei"o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 

h) A empresa contratada dever disponibilizar um tanque exclusivo para o armazenamento e 
abastecimento do combustivel da Contratante; 

I) A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu9自o do contrato, todas as condi"es de 
habilita●o e qualifica"o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93 

Pargrafoロ  nico: A empresa dever 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' Fazenda Estadual; 

り  
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3. Prova de regularidade junto' Fazenda Federal, referente a Dvida Ativa da Uni'o e 
Tributos Federais; 

4. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
5. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

V- CLAUSULA QUINTA - OBRIGA9OES DA CONTRATANTE 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi"es pactuadas neste e os prazos para 

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

servi9os ora contratados, solicitando todas as informa"es que julgar necess白rio; 
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Di白rio Oficial do MunicIoio. at 

o QUINTO DIA ロ  TIL do m●s seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra ddntro de 
20 dias a contar da referida assinatura, conforme arl.61,§ 1。  da Lei n。  8666193 com as 
altera96es da Lei no 8.883/94; 

d) Pagar conforme estabelecido, as obriga"es 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'o dos servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
sero realizados os servios, objeto deste contrato 

VI ・  CL USULA 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"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 condi"es 
estipulados, implicar na aplica"o das penalidades contidas na Legisla9白o em vigor 
6.3 ・  Al白m das penalidades previstas no "caput", e sem prejuizo das mesmas, a contratada ficar 
sujeito白  s san96es, a seguir relacionadas: 

リAdvert白nc同  
II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecuc白o total: 
III; Rescisao uniiaierai ao contrato, na hipotese de ocorrer o previsto no inciso II, sem 

prejuizo do pagamento 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 ja tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a 
rescis白o ocasionar a Contratante; 

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

6.4 - As multas sero 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 
partir da data de sua comunica"o, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
6.5 ・  Para a aplica9ao das penalidades aqui previstas, a contratada ser notificada para 
apresenta"o de defesa prvia, no prazo de 05 (cinco) diasu teis, contados a partir da notificaAo 
6.6 - As penalidades previstas neste contrato so independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuIzo de outras medidas cabiveis 
6.7 - Pelo inadimplemento das obriga96es contratuais, a CONTRATANTE poder aplicar multa a 
CONTRATADA, caso nao sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do 
%I&nr ri,, rr,n*ra*n nt,,.mliwa.H~”ーhh‘一．；一ー一”‘一  
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6.8 ・  Pelo descumprimento das obriga"es mencionadas na cl白usula segunda, fica a contratada 
sujeito 白  multa diria de 0,1 % (um d白cimo por cento) do valor da contrata"o, contados a partir do 
primeiro dia subsequente 白  notifica"o de infra弾o contratual at白  o 30。  (trig白simo) dia do 
inadimplemento 
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自o assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficar sujeito a 
multa de at 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contrata"o 

Vil ・  CLUSULA S'TIMA ・  DA RESCISAO E INEXECU9AO 
7.1 ・  O presente contrato poder ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei n。  
8.666/93 
7.2 - O descumprimento de qualquer cl白usula deste contrato, bem como de quaisquer disposi加es 
legais que a ele se apliquem, importar na sua imediata rescis'o, sem prejuzo de repara"o, pela 
parte faltosa, dos danos advindos desta rescis百o. 
7.3 ・  A inexecu'o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e 
suas alteraces 
raragraro unico - Nas nipoteses de rescisao com base nos incisos I a XI do ad. 78 da Lei no 
8.666/93, n白o cabe ao Contratado direito a qualquer indeniza9o 

VIII ・  CLUSULA OITAVA - DAS OBRIGA96ES TRABALHISTAS 
O presente contrato n白o implica, para a CONTRATANTE, vinculo ou obriga"o trabalhista, direta 
ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a 
salvo de qualquer litgio, assumindo todas as obriga加es fiscais, trabalhistas e previdenci白rias 
referentes ao pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste 
IX - CLUSULA NONA ・  COBRANCA JUbICIAL 
As importncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu,o, 

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

X - CLUSULA D'CIMA - DO FORO 
10.1 - Ficando eleito o Foro da Comarca de Po加es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
quest6es oriundas do presente contrato, com ren自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 (trs) vias de igual 
teor, na presen9a de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados 

Po加es, 	de 	 de 20 

Leandro Arajo Mascarenhas 
MunicIpio de Po96es - BA 

Contratante 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratado 

TESTEMUNHAS: 

1 ー  
CPF- 

2 一  
CPF 
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GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Pan: Comissao Permanente de Licitaao. 

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

analisar o pedido da Secretaria Municipal de Sa"de, ja consultado o juridico e Setor Contbil, 

visando a presta叫o de servi9os em propaganda volante para anunciar medidas e orienta96es a 

respeito do Coronavirus (COVID-19), conforme especifica 合o constante nos autos do processo 

administrativo por isso autoriza a deflagra9ao do procedimento de DISPENSA DE LICITAAO, 

com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。  9.412/18, e suas posteriores 

altera96es a fim de que a Comissao de Licita弾o proceda com os trmites legais, conforme 

Legislaao especifica em vigor. 

Po96es, 18 de maro de 2020. 

Leand jfgT ajo Mtscarenhas 

Lo iviuqicipai 
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edro Ri 
Presidente 
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Comisso 
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TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N。  070/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 073/2020 

A COMISSAO DE LICITACAO, no uso de suas atribui9es legais, 

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder contrata o de empresa 
para presta叫o de servi9os em propaganda volante para anunciar medidas e orienta6es a respeito do 
Coronavirus (COVID-19). Por isso, e para restabelecer a ordem e o bom funcionamento do ente p丘blico pe9o 
que se firme contrato com respectiva empresa abaixo por apresentar proposta mais vantajosa, obedecendo s 
normas da Lei 8・666/93, conforme especificaao da Secretaria Municipal de Sade solicitante do objeto; 

CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura aue recomendou oor 
vispensa Qe Llcltaao; 

CONSIDERANDO que a empresa atendeu as exig己ncia de qualificaao fiscal e trabalhista e jurIdica, 

CONSIDERANDO que h' disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 
contrata 百o, conforme informa弾o do contador deste Municipio. 

CONSIDERANDO, que a rela 且o do art. 197 com o inciso XXI do art 37. ambos da Constituico.' da 
peneira nannonia. us termos oa lei aescritos no art. 3/ nos taz crer se trata do Poder P自blico local a 
competencia. Referida competencia se espraia pelas seguintes mat'rias: a) regulamenta9きo; り  fiscaliza o; e) 
controle; d) execu9ao do servi9o, que poder ser feita diretamente ou atrav's de terceiros e tambm por pessoa 
fisica ou luridica de direito orivado 

hclta9CONlicitao; b)潔l認票＆。総隠器盟窓農慧J驚器孟認二；留畿．讐器驚  
princpios constitucionais ex

p
ressos

, 
portanto

, 
principios 

qu
e devem ser obedec idos 

p
or todas as normas do

Estado, inclusive 
p
ela Lei n 8.666/93. 

CONSIDERANDO, que os pre9os estao dentro do praticado no mercado, preenchem as condi9es e 
requisitos para atender ao objeto solicitado, cujo contrato dever ser celebrado com observancia das regras 
previstas da 8.666/93, precipua da Administra 自o, criou-se imediatamente o interesse coletivo primrio 
visando o interesse social 

Com base no parecer juridico 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 Administra 自o. Por essas raz6es comiss百o cumpre o apontado no parecer JurIdico, 
usando art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。 9.412/18, para a contrata o de GRAFIMAX 
INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  
l0.644・568/0001-07,com endere9o comercial na Av・  Vitoria da Conquista, n。  367, Bairro Centro, Po es ー  
BA, CEP: 45・260-000, com valor ,,l・・  ・  “ :. I ,' I oito mil e cem reais). Registre-se e Publique-se. 

Keli Crist階lma .' os Gomes 	 l層扇矛最詳；宝蕊賠～ー  
Membro da Comissao 	 Membro da Comisso 
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ATA/PARECER DA COMISSAO 



presta9ao de servios em propaganda volante para anunciar medidas e orienta96es a 
respeito do Coronavirus (COVID-19) 

O可e加  

GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA, pessoa juridica de direito 
privado, inscrito no CNPJ sob no 10.644.568/0001-07. Contratado 

St1 !!I'MTU1A MUNICIPAL DE POcoES 
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ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE LICITA9AO 070/2020 

Reuni白o da Comiss白o Permanente de Licita"o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Portaria n。 006/2017. Reunida com a finalidade especifica de 
instru●o de processo de DISPENSA DE LICITA9AO, art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 
e Decreto Federal n。 9.412/18, modificada pela Lei n。 8.993/94 

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 contrata"o de GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA, pessoa 
juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  10.644.568/0001-07,com endere9o comercial na 
Av. Vitoria da Conquista, n。  367, Bairro Centro, Po96es ー  BA, CEP: 45.260-000, com um valor 
global de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). Ap6s an白lise profunda sobre a contrata,o em 
comento, ressaltando ter sido dada a devida importncia ao fato de que o preo apresentado esta 
condizente com os praticados no mercado, conforme laudo de avalia"o, n百o havendo, portanto, 
superfaturamento. Nesse i nterim, somos de parecer favorvel, pela configura"o da Dispensa de 
licita叫o, na conformidade do art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal no 9.412/18, 
atualizada pela Lei 8.863 de 08/06194. Devendo, pois, ap6s a devida homologa,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 reuni白o. Assim sendo, 
eu Jo白o 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 
Comisso de Licita"o 

Mar扇j;s発長罰了龍みa. 
Membro da Comiss自o 

Keli Cristi、  a 7tosGomes 
Memb I da Uomissao 

Po96es - Ba, 19 de mar9o de 2029 

『de o2 一う  
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ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITACAO N。  07012020. 

A Comiss自o Permanente de Licita"o de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93 e Decreto Federal no 9.412/18, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, 
ADJUDICA o objeto, presta"o de servios em propaganda volante para anunciar medidas e 
orienta"es a respeito do Coronavirus (COVID-19). Visando a contrata"o de GRAFIMAX 
INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ 
sob no 10.644.568/0001-07,com endere9o comercial na Av. Vitoria da Conquista, n。  367, Bairro 
Centro, Po"es - BA, CEP: 45.260-000, pelo valor global de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) 

Po加es - Ba, 19 de maro de 

Jo百o Pedro do Nascimento 
Presu. ente 

 

＼」ーママ．~一一  
Marlucia Teixeira Rocha 

Membro da Comiss白o 

● 

Keli Cristi :4 a 
Membro da Comiss白o 
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RATIFICA叫O DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITACAO N 070/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso I!, da Lei 8.666/93 e Decreto 
Federal n。  9.412/18, e suas altera9es posteriores, e no Parecer Juridico, Ratifica o procedimento de 
contrataao direta por Ato da DISPENSA DE LICITAいO n。  070/2020, referente a presta叫o de 
servi9os em propaganda volante para anunciar medidas e orienta6es a respeito do Coronavirus 
(COVID-19). Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrataao de GRAFIMAX INDUSTRIA 
GRAFICA E SERVICOS LTDA, pessoa jurdica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  
I0・644.568/000I-07,com endere9o comercial na Av. Vitoria da Conquista, n。  367, Bairro Centro, 
Po96es - BA, CEP: 45.260-000, pelo valor global de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), vigencia do 
contrato de 19/03/2020 at 04/05/2020. Ora ratificado. Po96es, Estado da Bahia, 19 de maro de 
2020. 

Gabinete do Prefeito, 19 de maro de 2020. 

S 



Po96es, BA, 19 de mar9o de 

osta 
Secret白rio Municipal ・ ' 」  I ministra ー・  e Planejamentos 

It? !!E!EP!n1A MUNICIPAL DE POcoES \e.efJ 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CERTIDO DE PUBLICA9AO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITACAO N。  07012020 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determinac白o leaal. o Darecer conclusivo 
ao processo ae UibFヒNbA Uヒ  LIUI I AYAU, cujo oojeto e prestaao de servi9os em propaganda 
volante para anunciar medidas e orienta96es a respeito do Coronavirus (COVID-19). Mediante 
exposto lan9o o Ato formal para a contrata"o de GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS 
LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  1O.644.568/0001 ・07,com 
endere9o comercial na Av. Vitoria da Conquista, n。  367, Bairro Centro, Po96es - BA, CEP: 45.260- 
000, pelo valor global de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), foi devidamente divulgado com 
publica"o no mural da Prefeitura 

● 
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HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N 070/2020 

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 II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。  
9.412/18, e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITACAO n。 070/2020 - Objeto: prestaao 
de servi9os em propaganda volante para anunciar medidas e orienta6es a respeito do Coronavrus 
(COVID-19). Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrataao de GRAFIMAX INDUSTRIA 
GRAFICA E SERVICOS LTDA, pessoa jurdica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n 
l0.644.568/000I-07,com endere9o comercial na Av. Vitoria da Conquista, n。  367, Bairro Centro, Po6es ・  
BA, CEP: 45.260-000. pelo valor global de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). 
A Comiss豆o Permanente de Licita9ao, atrav6s de seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). 

● Gabinete do Prefeito,' de maro de 2020 

● 
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Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza 吾o da presta叫o de servi9os em propaganda volante para anunciar medidas e 
orienta96es a respeito do Coronavirus (COVID・  19) . Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrataao de GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA, pessoa juridica de direito 
privado, inscrito no CNPJ sob n。  10・644・ 568/000I-07,com endere9o comercial na Av. Vitoria da Conquista, n 
367, Bairro Centro, Po96es - BA, CEP: 45.260-000, pelo valor global de R$ 8.100,00 (oito mil e cem 
reais), e posterior quita o. 

Gabinete do Prefeito, 19 de maro de 2020. 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal 

● 



● 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO No 114/2020 FMS 

CONTRATO DE PRESTAAO DE 
SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA 	MUNICIPAL 	DE 
POCOESCOM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE 

POCOESE A EMPRESA GRAFIMAX 
INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LIDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurdica de direito 
p自blico, com sede situada na Praa da Bandeira, n。  02, centro, Po96es-Bahia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm. 
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com COPARTICIPAいO DO FUNDO 

a 	MUNICIPAL DE SAuDE DE POCOES, Estado da Bahia, pessoa iurdica de direito D"blico 
ー 	inscnto no LNI-'J SOD O nu ii .113.324/0001-52, com sede na Rua Cardeal da Silva, no75, centro, 

Poゆes-Ba, CEP. 45.260-000, neste ato representado pelo Secret白rio o Sr. Jorge Luis Santos 
Lemos, brasileiro, inscrito no CPF sob n。  46&638.785-49, doravante denominado, 
CONTRATANTE, e a empresa GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA, pessoa 
juridica de direito privado inscrito no CNPJ sob n。  10.644568/0001・07,com endereo comercial 
na Av. Vitoria da Conquista, n。  367,Bairro: Centro, Po"es-BA, CEP: 45.260-000, aqui 
denominada CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE LICITA O n。  070/2020, nas 
disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem 
celebrar o presente contrato de servios, mediante as cl自usulas e condi96es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・ 1 Constitui objeto do presente contrato a presta"o de servi9os em propaganda volante para 
anunciar medidas e orienta9es a respeito do Coronavirus (COVID-19), conforme descri加es da 
DISPENSA DE LICITA O n。  070/2020 
§1。 A Contratada ficar白  obrigada a aceitar, nas mesmas condi"es deste contrato, acrscimos 
ou supressf'es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita"o, de at 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei no 8.666/93 com suas 
utteriores altera96es. 
§2。 A presente contrata"o est白  sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE 
LICITAいO n。  070/2020, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal n。  
131/2020, Portaria do Ministrio da Sa自de no 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 40: E Nas 
contrataC6es para aquisi 白o de bens, servios e insumos necessrios ao enfrentamento da 

emergencia que trata esta Lei ser admitida a apresenta戸o de termo de referncia simplificado 
ou de projeto b白sico simplificado. (Incluido pela Medida Provisdria no 926. de 2020) 
CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO 

Pびと6峯監  Rua: cardeal da Silva, no75, centro, Po96es- 
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PREFEITURA MUMCIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNN: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

a) O Regime de Execu"o do presente Contrato' de Preo por item, independentemente de 
transcri"o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94 
b) De 03 dias, a partir da solicita"o da Contratante. 
c) A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, n白o eximir 白  contratada 
de total responsabilidade na execu"o do contrato. 
§1。  0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar aps adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera9es da 
Lei 8.883/94 

a) 0 Regime de Execução do presente Contrato é de Prego por item, independentemente de 

transcrigão, e Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações introduzidas pela Lei 
Federal N° 8.883/94. 

b) De 03 dias, a partir da solicitaçáo da Contratante. 

c) A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, nao eximirá contratada 

de total responsabilidade na execução do contrato. 

§ 1° 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizare apôs adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as alterações da 
Lei 8.883/94. 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at o dia 04 de maio de 2020, e de 
acordo com as solicita"es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 
1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato serb da data de sua assinatura ate o dia 04 de maio de 2020, e de 
acordo com as solicitações da Contratante nao se computando os casos previstos no artigo 

1.058 do Código Civil Brasileiro; 

CLUSULA QUARTA - PRECO, CONDI9OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Preo Total do objeto ora contratado ser de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os 
4.20s Pre9os ofertados sero fixos e irreajust自veis 
§10 Nos preos 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 efetuado, em at白  30 (trinta) dias aps a apresenta9白o da Nota 
Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 
§3。  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscali ei ou Recibo, o 
referido documento ser imediatamente devolvido para substitui"o e/ou emisso de Nota de 
Corre"o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de 
qualquer reajuste ou atualiza"o do valor contratual 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Prego Total do objeto ora contratado sera de RS 8.100,00 (oito mil e cem reais), 
resultante das quantidades constantes da proposta de Preços 

4.20s Preços ofertados sera° fixos e irreajustaveis. 

§ 1° Nos preços ofertados na proposta do Contratado ja estao 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 sere efetuado, em ate 30 (trinta) dias apôs a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 

§ 3' Quando houver erro de qualquer natureza na emissao da Nota Fiscal/ 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 Mc, sere considerado para efeito de 

qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

CLUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota"o 
Oramentria a seguir especificada 

CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
As despesas para o pagamento deste contrato correreo por conta dos recursos da Dotaçao 

Orçamenteria a seguir especificada: 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Média e Alta Complexidade 

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Jtridica 
Fonte 02 — Receitas e Transf. de Impostos 

14- Transferência de Recursos  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAhIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA心DE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CL USULA 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自  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白o 
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 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig6ncia, impericia ou 
imprudencia, na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza"o ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

- 	6.1.4 A CONTRATADA assumir a resoonsabilidade total Dela execuc白o do contrato 
w 	b. 1 .D A (..0N i KA I ML)A oonga-se a manter estoques suticientes para atenaer as necessiaacies 

de abastecimento contido no Edital, que e parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 Reconhecer os direitos da administraao, em caso de rescis白o administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

6.1.7 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as condi9es 
de habilita"o e qualifica"o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei 
no 8.666/93 
6.1.8 comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po6es Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias" teis aps a verifica"o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova"o, em at白  5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de 
sua ocorrncia, sob pena de n白o serem considerados; 
6.1.9 Fornecer o objeta contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 
Pargrafoo nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 

一 	a} Prova de reaularidade iunto 自  Fazenda Municipal: 

ー 	o; rrova ae reguianaaae junto a トazenaa tstaauai; 
c) Prova de regularIdade junto 自  Fazenda Federal, referente 自  Divida Ativa da Uniao e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 

d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
e) Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 
62- DA CONTRATANTE: 
6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Cl白usula Quarta, as obriga"es financeiras decorrentes 
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

6.2.2 A fiscaliza戸o do fornecimento ser por t白cnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 
6.2.3 Poder a fiscaliza"o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servios, caso n白o sejam 

atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que ser, s,m prejuizo de 
outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 

ocoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

6.2.4 Ordem de Compra 

CL USULA S亡TIMA - PENALIDADES 

7.1 Para a aplica"o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra"o P"blica e a reincidencia na 
prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san"es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784/99: 
7.1.1 Advert己ncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 
e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n白o acarretem prejuizos graves ao 
Municipio 
7.1.2 Constituem ilicitos administrativos as condutas prevista na Lei Federal n.。8.666/93, 
sujeitando-se os infratores 白  s comina"es legais, garantida a prvia e ampla defesa em 
processo administrativo 

7.1.3 A inexecu"o contratual, inclusive por atraso injustfficado na execu"o do contrato, 
sujeitar o contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da 
infra"o, obedecidos os seguintes limites m自ximos 

・ 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 

obriga"o, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 
negar-se a efetuar o reforo da cau,o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convocaao; 

・ 0,3% (trs d'cimos por cento) ao dia, at' o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 
hxa 旧ici司，  
・ 0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente 

ao trig白simo 
7.1.3.1 A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra9ao rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san加es previstas na lei 

7.1.3.2 A multa, aplicada aps regular processo administrativo, ser descontada da garantia do 
contratado faltoso 
7.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al白m da perda desta, a contratada 
responder pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administra"o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 

7.1.3.4 N自o tendo sido prestada garantia, 自  Administra"o 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自o tm carter compensat6rio e o seu pagamento n白o 
eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es 

cometidas 

7.1.4 Sero punidos com a pena de suspenso temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra"o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 

disposi加es legais citadas 

e contratar com a Administra"o, enquanto perdurarem os motivos determinares d, puni"o ou 

Pじと6峯監 Ruaca司eal da silva 一75 cenboPゆeシBAIme (77)34314350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

at6 que seja promovida a reabilita"o perante a autoridade competente para aplicar a puni"o, 
os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO 
8.1 A rescis白o poder ser: 
8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescis白o imediata, 

com as consequencias 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 altera加es, 
sem prejuizo de outras san"es previstas nesta mesma lei; 

8.3 A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequ6ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra"o P"blica, 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 Municioio de Poces. BA. a seu critrio exclusivo e a aualauer temvo 

	

' 	rescinair o contraio meaianie previo aviso a empresa cornrataaa, com anteceaencia minima ae 

30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n白o tenha 
dado causa e aos pagamentos devidos pela execu"o do CONTRATO at a data da rescis白o 

8.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLUSULAS contratuais, 

especifica9es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias ロ  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 

legisla"o especifica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza o 

CLAUSULA NONA ・  CONDICOES GERAIS 

9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi白rios, planos 

estatisticas e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 

executado por ela; 

	

- 	9.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de susoender temoorariamente a execuC白o deste 

	

' 	Contrato, quando necess白rio por convenincia dos servi9os ou da Administra 白o, respeitados os 

limites legais e os direitos assegurados a CONTRATADA; 
9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri"o, o Edital e seus Anexos e a 

Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.4 N白o Ser permitidos a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar 

este Contrato; 
9.5 Este contrato 白  regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma d自vida em casos 

omissos 
CLUSULA DECIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 

10.1 As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atravs de processo de execu9白o, 

constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobyna direta, mediante 

reten"o ou compensa"o de cr白ditos, sempre que possivel 
CLUSULA D'CIMA PRIMEIRA - FORO 

PP*UFETURA floco賛 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po"es- 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 (tr6s) vias de 
igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 
conforme. 

Po96es - Bahia, 19 de Maro de 2020 

GRAFIMAX INDUSTRIA G;. ● ー  A E SERVICOS LTDA 

Testemunhas: 

CPF: CPF: 

, 

PO,6MUPOCIAS?OOCS Rua: Cardeal da Silva, n 75, centro, Poes-BA, Fone: (77) 3431-4350 
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Quinい一阿ra 
23 de Abril de 2020 
12-Ano -N.773 

Quinta-feira 
23 de Abril de 2020 
12 - Ano - N° 773 Po96es Poções 

Di五rio Oficial do 
叩晒” 
Mario Oficial do 
MUNICIPIO 

嵐  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

Monsenhor HONORATO, n• 366,13airro: Centro, 
Poções-BA, CEP: 45.2604100, aqui denominada 
objeto o fornecimento de álcool 70% como 
medidas preventives a respeito do Coronavirus 
(COV1D-19), em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sande, 

RS 18.711,00 

GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E 
SERV1COS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado,inscrito no CNN sob if 10.644.568/0001- 
07,com endereço comercial na Av. Vitoria da CONTRATO N" 114/2020 19/03/2020 A 
Conquista, n" 367,Bairro: Centro, Poções-BA, 
CEP: 45.260-000 objeto a prestação de serviços em 
propaganda volante pan anunciar medidas e 
orientações a respeito do Coronavirus (COV1D-19) 

FMS 

RS 8.100,00 

04/05/2020 DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N" 070/2020, 

ADAUTO DA SILVA SANTOS, pessoa juridica 
de 	direito 	privado, 	Intento 	no 	CNRI 	te 
19.709.842/0001-71, com endereço comercial Rua 
Arlindo Vicia da Silva, it 55. Alto do Recreio, CONTRATO N" 102-2/2020 03/03/2020 A 
POÇÕES, 	Bahia, 	CEP: 	45.260-000 	objeto 
prestação de serviços referente em diaries de 
sonorizado 	em 	atendimento as 	demandas da 

FMS 

RS 12.000,00 

29/05/2020 PREGÃO PRESENCIAL 
N" 069/2019-SRP, 

Secretaria Municipal de Saiide deste Município 
DELTA 	SUL 	DISTRIBUIDORA 	DE 
PRODUTOS 	HOSPITALAR 	E 
ODONTOLOGICO LTDA. pessoa jurídica de 
direito 	privado,inscrito 	no 	CNN 	sob 	n" 
31.341.284/0001-03,com 	endereço 	comercial 	a 
Ruado Boiadeiro, n" 65,Bairro: Mandacaru, lequif- CONTRATO N" 112/2020 16/03/2020 A DISPENSA DE 

BA, CEP: 45.210-040, objeto do presente contrato 
an 	fornecimento 	de 	instrumentais 	e 	materiais 
odontologicor, para manutenção da USF Arthur 

FMS 
RS 17.599,60 

16/05/2020 LICITAÇÃO N" 063202 

Mattos Rolim que mid vinculada a Secretaria 
Municipal de Sande 
DIEGO PINHEIRO SILVA LIDA, inscrito no 
CNN sob n° 35.904.364/0001410, com endereço a 
Rua Zeferino Correia, n° 77, Centro Vitoria da 
Conquista-Bahia.Cepe: 45000520 Objeto serviços 
médicos 	de 	plantio 	em 	Unidade 	de 	Pronto 
Atendimento durante 12 bons, mire os dias de 

CONTRATO N" 101/2020 
FMS 

02/03/2020 A 
30/04/2020 IN X 042-1/2020 EMS 

segunda 	a 	sexta-feira 	(tabela 	01/item 	01); 	c 
permanincia ern plantão de Unidade de Pronto 

1(571.500.00 

Atendimento durante 24 bonus entre os dias de 
sibado 	a 	segunda-feira 	(tabela 	01/item 	04), 
otiumdos do Credenciamento no 005/2019. 
ELÉTRICA 	BRASIL 	COMERCIO 	DE 
MATERIAIS 	ELÉTRICOS 	LTDA. 	pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNE1 if 
09.060.756/0001-90, com endereço comercial AV. 
Dcraldo Mendcs, 311, Bairro: Brasil. 	Vitoria da CONTRATO N" 109/2020 12/03/2020 A PREGÃO PRESENCIAL 
Conquista - BA, CEP 45025-000objeto do presente EMS 31/12/2020 181'033/20194RP 
Contrato fornecimento de material de construção 
ens geral. referente ao tote 10 de acordo eon.., 
epecIfleaHlo 	do 	Edital 	Pregão 	Presenelal 	n' 

R5 60.000.00 

033/2019-SRP 
GEROLINA 	SILVA 	ROCHA. 	brasileira, 
comerciante, portador da cedilla de identidade RG 
21.397.973-02 	e 	inscrito 	no 	CPF 	sob 	n" 
023.795.80548, residente a Piave Otfivio lose 

CONTRATO N" 99-1/2020 02/03/2020 A Curvelo, it 146, Bairro Bela Vista, Poçbes, Bahia 
Objeto locação de uni imóvel situado a Rua lodo 

EMS 
RS 6.132,20 

31/1212020 DL N" 52-1/2020 

Ousmito de Ferniz, o' 30, Bairro Bela Vista, 
Poções. Bahia- para funcionamento temporirio da 
Unidade de Sauk da Familia Amcdco Sangiovanni 
JOAO GUILHERME NETO - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado. Inscrito no CNIN n" 
13.445.150/0001-50, com endereço comercial AV 
Cortege Pithon, N° 415, Centro — Poções - Bahia, 
representado 	neste 	ato 	por 	pelo 	o 	Sr. 	Joao CONTRATO N" 117/2010 23/03f2020 A PREGÃO PRESENCIAL 
Guilherme Neto, brasileiro, casado, empreserio. FMS 31/12/2020 N" 017/2020-SRP 
inscrito no CPF sub o n°435.895.967-91 e RO a' R8 20000000 
1391254775 	SSP/BA, 	objeto 	Fornecimento 	de 
Material de Construção em Geral em atendimento 
as demandas da Secretaria Municipal de Sande 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  070/2020 

A Comissao Permanente de Licita9吾o de Po96es - Bahia. coin base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, 
Decreto Municipal ri0 131/2020, Portaria do Ministdrio da Sa6de n。  188/2020 e LEI 13.979/2020, e suas 
altera6es posteriores, e no Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITAいO N。  
070/2O200BJETO presta'o de servi9os em propaganda volante para anunciar medidas e orienta96es a 
respeito do Coronavirus (COVID・19), CONTRATADOGRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E 
SERVICOS LTDA, pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  10.644.568/0001 -07,com 
endere9o comercial na Av. Vitoria da Conquista, n。  367,Bairro: Centro, Po96es・BA, CEP: 45.260- 
000,Valor global do objeto Adjudicado e de: RS 8.100,00 (oito mil e cem reais).Com Vigncia 
04/05/2020, Comisso Permanente De Licita9ao. 19 de maro de 2020. Joo Pedro Ribeiro Do 
Nascimento ・  PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N。  070/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto 
Municipal no 131/2020, Portaria do Ministdrio da Sa自de n。  188/2020 e LEI 13.979/2020, e suas 
altera6es posteriores, e no Parecer Jurdico, torna p丘blico a Ratificaao do Ato da DISPENSA DE 
LICITACAO N。  070/2019, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITAいO e 
Parecer Juridico emitido pelo Procurador Juridico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata9io direta de GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E 
SERVICOS LTDA, pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  10.644.568/000I-07,com 
endere9o comercial na Av. Vitoria da Conquista, if 367,Bairro: Centro, Po96es-BA, CEP: 45.260-000,0 
OBJETO: Presta弾o de servi9os em propaganda volante para anunciar medidas e orienta96es a respeito do 
Coronavirus (COVID-19), Valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) com Vigencia 04/05/2020, 
constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LiCITACAdevendo ser celebrado o contrato com: 
GRAF1MAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDASILVA, Gabinete do Prefeito, 19 de maro 
de 2020). Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  070/2020 
~一一  

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES, 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 modifica6es introduzidas pelas 
Leis n。  8.883/94 e n。  9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITACAO N。  070/2019 - OBJETO presta9ao de 
servi9os em propaganda volante para anunciar medidas e orienta96es a respeito do Coronavirus (COVID- 
I9),atentando ao Parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, HOMOLOGA o processo 
de DISPENSA DE LICITACAO, para a contrata戸o direta da empresa GRAFIMAX INDUSTRIA 
GRAFICA E SERVICOS LTDA, pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n 
I0.644.568/000l-07,com endere9o comercial na Av. Vitoria da Conquista, n。  367,Bairro: Centro, Po96es- 
BA, CEP: 45.260-000,COMISSAO PERMANENTE DE LICITAいO, atraves de seu Presidente, dever 
tomar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o de: RS 8.100,00 (oito mil e cem 
reais), com Vigencia 04/05/2020). Gabinete do Prefeito, 19 de maro de 2020. Leandro Arajo 
Mascarenhas - Prefeito Municipal 
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EXTRATO DO CONTRATO N.114/2020 FMS 
DISPENSA N。  070/2020 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES COM COOPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n。  I 1.113.324/0001-52, com sede a Rua 
Cardeal da Silva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos 
CONTRATADO - GRAFIMAX [NDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA, pessoa juridica de 
direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  l0.644.568/0001・07,com endere9o comercial na Av. Vitoria da 
Conquista, n。  367,Bairro: Centro, Po96es-BA, CEP: 45.260-000,OBJETO: Presta9o de servi9os em 
propaganda volante para anunciar medidas e orienta96es a respeito do Coronavirus (COVID-19), Oriundo 
da Dispensa de Licitaao N。  070/2020 Data do Contrato 19/03/2020; Valor do Contrato: R$ 8.100,00 
(oito mil e cem reais), 04/05/2020 Secretario Municipal de Sa'de Jorge Luis Santos Lemos, Prefeito 
Leandro Araio Mascarenhas. 


