
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.113.324/0001-52

CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS N° 155-10/2020 FMS

Pelo presente instrumento de contrato, A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA, neste
ato representado pelo Senhor Prefeito LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS, com sede à
Praça da Bandeira, n° 02, Bairro: centro, Pocões-BA, inscrito no CNPJ sob n° 14.242.200/0001-
65 através do FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob n° 11.113.324/0001-52,
com sede à Rua Cardeal da Silva, n° 75, Bairro: centro, CEP. 45.260-000, ora denominado
CONTRATANTE e, do outro lado MATEUS SANTOS SOUZA, brasileiro (a), maior residente na
Rua Tenente Celino, n° 08, Bairro Alto da Vitória, Município de Poções - BA, portador (a) do
RG n° 14.100.683-82 SSP/BA e inscrito (a) no CPF sob o n° 028.687.195-54, aqui denominado
simplesmente CONTRATADO, firmam neste ato, o presente contrato, na forma e condições
que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E REGÊNCIA - O presente Contrato tem por objeto a
prestação temporária de serviços gerais para higienízação em locais internos e externos neste
município com a finalidade de medidas preventivas ao novo coronavírus (COVID-19),
desenvolvido em favor da Secretaria Municipal de Saúde de Poções - BA, e será regido pela
Lei Federal n° 13.979/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO - O presente instrumento terá vigência a
partir do dia 07 de maio de 2020, findando em 23 de Julho de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Pela execução do
Contrato, a CONTRATANTE, estipula o valor mensal em R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco
reais), ficando portanto, o valor global em R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais)

CLÁUSULA QUARTA - RETENÇÕES - O Contratante efetuará as retenções dos impostos
sob prestação de serviços ISSQN a que estiver sujeito.

CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS - As despesas decorrentes da execução
dos serviços contratados correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas no
Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:

Unidade Orçamentaria

Atividade/Projeto

Elemento de Despesa
Fonte

30700 - Secretaria Municipal de Saúde
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções
10.122.09.2.068 - Enfreníamento da Emergência em Saúde -
COVID- 19
3.3.90.36.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Física
14 - Transferência de Recursos

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

6.1 O CONTRATADO obriga-se a manter a perfeita execução do objeto deste Contrato,
garantindo um serviço de boa qualidade, com zelo e obediência as cláusulas deste contrato.

6.2 O CONTRATADO obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do
serviço efeíuado, providenciando sua imediata correção, sem ónus para o Contratante;

6.3 O CONTRATADO assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus preposíos;

6.4 O CONTRATADO assumirá a responsabilida/JeMota! pela execução do objeto deste
Contrato.

Rua: Cardeal da Silva, n° 75/€entrd, Poçõe*-Ba, Fone (77) 3431-4350
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6.5 O CONTRATADO obriga-se a atender corn presteza as reclamações sobre a qualidade na
prestação de serviços;

6.6 O CONTRATADO obriga-se a comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade que
interfira na prestação de seus serviços;

6.7 Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77 da Lei 8.666/93;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1 Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

7.2 A fiscalização da execução dos serviços será por técnicos da CONTRATANTE ou por
equipe especializada, designada.

7.3 Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial da prestação dos serviços
pactuados, caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações
que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar o CONTRATADO.

7.4 Prestar verbalmente ou por escrito à Contratada informações que visem esclarecer a
prestação do serviço.

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO - A CONTRATANTE poderá
rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial,
sempre que ocorrer por parte do CONTRATADO o não cumprimento, ou cumprimento
irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou prazos.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

9.1 À CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados
os limites legais e os direitos assegurados a CONTRATADA.

9.2 Não será permitido ao contratado, sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este
Contrato,

CLAUSULA DÉCIMA » FÓRUM - As partes signatárias deste Contrato elegem o Fórum da
Comarca de Poções do Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03
(vias) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Pocões-BA, 07 de maio de 2020.

Leandço Afaújo M
) Muni

Cdntratant

scarenhas
i pai

Jorge-^tufe-Santos Lemos
SecretárioHvlunicipal de Saúde

Contratante

Testemunhas:

MA11EDS SAI
Contratado

Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções-Ba, Fone (77) 3431-4350
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Prefeitura Municipal de Poções
PÇA DA BANDEIRA, 02

CENTRO - POÇÕES - BA CEP: 45260-000

CNPJ: 14.242.200/0001-65

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000116/2020.E

Nome/Razão Social. MATEUS SANTOS SOUZA

CPF/CNPJ: 028.687,195-54

Endereço: , SN

POÇÕES - BA CEP: 45260-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

* *** ************ A ************************* t**************************^^^

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

*****•**•*******************-******** **************************************•***********-**************** *************** * ***************************

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

a certidão foi emitida em 07/05/2020 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 05/08/2020

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: 4700004700370000511549090001^162020051)76

ÉMIUI • iln M Ilitt m II

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://pocoes.saatri.com.br, Contribuinte/Outros - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 07/05/2020 às 08:09:12



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 06/05/2020 15:10

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão N°: 20201332033

NOME

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?

INSCRIÇÃO ESTADUAL CPF

028.687.195-54

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Aíiva, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/05/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIÀS OU VIA1NTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão origina! de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página l de l RelCertídaoNegalíva.rpt



06/05/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MATEUS SANTOS SOUZA
CPF: 028.687.195-54

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

cio SL^SJÍC *^3ssivo no âmbií0 ^^ F!F5s_+ ^J J -^- ,. •_, \-J :^ -^ <-_ r - i— - -^ L-̂  l l L -^ l t -^ -̂ , ._ ,

inclusive ss contribuiçoõs sociais previstas nas alíneas 'a1 a 'u' cio parágrafo único cio
8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:10:24 do dia 06/05/2020 <hora e data de Brasífia>.
Válida até 02/11/2020.
Código de controle da certidão: 2618.0B38.F784.9F46
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Página I de l

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATEUS SANTOS SOUZA
CPF: 028.687.195-54
Certidão n°: 10379631/2020
Expedição: 06/05/2020, às 12:17:42

Validade: 01/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MATEUS SANTOS SOUZA, inscrito (a) no CPF sob o n°
0 2 8 . 6 8 7 . 1 9 5 - 5 4 , NÃO CONSTA do B a n c o N a c i o n a l de Devedores
T r a b a l h i s t a s .
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 .440 , de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão a tual izados até 2 (do is ) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à ver i f icação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identif icação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d ê n c i a r i o s , a h o n o r á r i o s , a cus tas , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Diário Oficial do
MUNICÍPIO Poções

Quarta- feira
27 de Maio de 2020

3-Ano -N°799

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

serviços gerais para higíenizaçSo em looais Internou e externos neste
município com a finalidade de medidas preventivas ao novo coronavirus
(COV)D-19|. desenvolvido cm favor da Secretaria Municipal de Saúde
de Poçúes - BA, e será regido pela Lei Federal n" 13.979/2020.

MAIEliS SANTOS SOUZA, brasileiro (a), maior residente na Rua
Tenente Celino, n' Oíi, Bairro Alio àa Víidria, Município de Poções -
BA, ponadoríal do RG n" 14.100.683-S2 SSP/BA c inscrito (í) ao CPF
sob o n" 023.087. 195-54. objcto a prestação tcmp oraria de. serviços gerais
para lii^ic-niTacSo um locais internos c externos neste município com a
finalidade de medidas preventivas ao novo corcnavirus (COVTD-19),
desenvolvido em favor da Secretaria Municipal de Saúde de Poções -
BA, e será regido pila Lei Federnl n" 13.97W2020.

\V1LISIAN SANTOS SOUZA, brasileira (a), maior residente na Rua
04. Lol. Vista Verde 11, n" 47. Município de Poções - BA, inscrito (a) no
CPF sob o n" 053 503.1 85-Sfi, obieto a prestação itímporária de serviços
yeras para nigienização cm locais internos e esternos nastc município
com a finalidade de medidas preventivas ao novo coronavlius (COV1D-
19). desenvolvido cm favor da Societária Municipal de Saúde de Poções
- BA, o =erá wyido pda Lei Federal n" 13.979/2020.

VAGNER DE OLIVEIRA SOUZA, brasileiro (a), maior icsidcntc na
Rua Prcs. Gctúlio Viirjías, n° 251, Bairro Tigre. Município de Poções -
BA. portador (a) do RG a° 16.472.653-SS SSP/BA c inierito (a) no CPF
sob o n" 097.942.375-90, objcto a prestação temporária de serviços gerais
para higicni^açao em locais internos e externos nesie mujiicipio com a
finalidade de medidus preventivas ao novo coronavíim iCOVID-19),
desenvnlvidn em favor d.l Secretaria Municipal de Saúde de Poçfíes -
BA, e será regido pela Lei Fedíral na 13.979/2020.

ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito nu CNPJ n" 17.S45.961/0001-S4, com
endereço comtícial na Rua: Rondônia, n° 03, Bairro: Poital da Estancia
1. Jocutiiiya-MG, CEP: 37.590-000, objcto o fornecimento de Icaycrm
Nano ( formula jão de uma associação de quaternário de amónio, álcool e
foimaldBido. onílc arua contra todos os micio-or^aniiínoi na forma
vu«(;ta.tw!i - h^etériaa. fungos, vinis. bnCÍÍUS; eto.), utilizados na
desinfecção de EPIS utilizados como medidas temporárias para
cnlrcntamenio c prevenção da emergência de saúde pública do Novo
Coronavirus - COVID-19 em nlentiim^nto a Secretaria Municipal de
Saúde deste rminicínio.

CONTTíATON"153-
1B/2020 FMS

CONTRATO N" 155-
11/30ZOFMS

CONTRATO N" 1 55-
12/2020 FMS

CONTRATO N" 158/2020
FMS

RS 3.135,00

RS 3.135.00

RS 3.135,00

KJ 3.900,00

U7/05/2U2Q Á
23/07/2020

07/05/2020 Á
23/07/2020

07/05/2020 Á
23/07/2020

11/05/2020 Á
30/06/2020

CRV1ÇOS

PRESTAÇÃO DE
Eli VIÇOS

PRESTAÇÃO DE
ER VIÇOS

PRESTAÇÃO DE
ERVIÇOS

KORNKCIMHNTO

í! de maio 12020
J o 3o Pedro Ribeiro do N asei me n Io

Chefe do Departamento ds Licitações e Contrato;;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ONSFX6FKL1W+/UYY73+MBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - CNPJ 14.242.200/0001-65

serviços jierais fiara hiffiemraçflo em locais internob c extenua neste
município com a fiiMlidade de medidas preventivas ao novo Cfironavínis
(COV1D-I9), desenvolvido cm lavor da Secretaria Munic ipa l de .Saúde
de Poções - BA, e será regido pela l ci Federal n" 1 3.979/2020.

MATFl S SANTOS SOUZA, br.usileiro (a), maior residente na Rua
I enente Ccbiio. n" OU, Bairro Alio da Vitória, Município de Poções -
BA, portador (a) do RO n" 14.100.6H3-H2 SSP/BA e inscrito (a) no CPF
sob o 11° 028.6S7.J 95-54, ohjeto n preslueuo temporária de serviços gerais
pnra hipienização cm locnis internos e externos neste munic íp io com s
finalidade di? medidas preveni i va^ ao novo corotiavirnn (COV1D-I9!,
desenvolvido em tuvur Já Secretaria Munieipal de Saúde <!e Poções -
BA, e será regido pela l.ei Federal n" 1 3.') 7 9/2(120.

WILISIAN SANTOS SOUZA, brasileiro (u), maior residente na Rua
04, Lot, Vista Verde II, li" 47, Município de Poções - HA, inscrito (a) 110
CPF .sob o n" 053.503.185-86. objoU) a prestação tempináru de serviços
iiemis para lii^ienizavJO em locais internos e et ternos neste município
com a linalidadf de medidas preventivas uo novo coronavíms (COVID-
19), desenvolvido cm favor da Secretaria Municipal de Saúde de Poções
- BA, e será rojiido pela Lei l?edcr;il n" 13.979/2020.

VACNF.R DE OLIVEIRjV SOU/A, brasileiro (a), maior residente iia
Rua Pres, Cittúlio Vargas, n" 251, Rairro Tigre. Município de Poções -
BA, portador (a) do RG n" 16.472.653-55 SSP/BA c inseiito (a) no CPF
sob o n" (W7. 94 "\375-yQ, objelii LI prestação temporária de serviços gerais
para higicniMcào em Kicais internos e externos neste mimicipio com a
Finalidade de medidas preventivas ao novo corou avir LIS (COVID-19),
de.seii\'iil','ido em lavor Já Secretario Munieipal de Saúde de Poções -
BA, c serj regido pela I ti FeJeial n" 1 3.979/2021).

ICAKAl DO BIÍ.AÍ.IL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA, pos.soa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n" 17.545.96 1/0001 -S4, com
endereço comercial ua Rua: Rondunia, n" 03, Bairro: Portal da Estancia
1. Jaciitingii-MG. CEP: 37,590-000, objcto o fornecimento de Icayerm
Nano (formulação de uma associação de quaternário de amónio, áleool e
fonnaldeido. onde alua contra todos os inicio-oiganismos na fonna
vejjetatua - bactérias, fungos, virus, bacilos, cie.), utilizados na
desinfecção de EI*IS utilizados como medidas temporárias para
enfrenttunento e in-evenvà1.1 Já emergêneia de saúde pálilíea do Novo
Coron £t vírus - COV1D-I1) cm atendimento a Secretaria Mun ie ipa l de
Saúde d <x.tc município.

C 'C > M H ATO N" 155-
ifl/zozn FMS

CONTRATO N" 155-
1 1/2020 FMS

12/2020 FMS

CONTRATO N" 158/2B2U
FMS

RS 3.135,00

RS 3.135,01)

RS 3.135,00

RS 3.900,011

07/05/202(1 Á
21/07/2020

07/05/2020 A
23/07/2020

23/07/2020

1 1/05/2020 Á
30/06/2020

ER VIÇOS

PRESTAÇÃO DE
ERVICOS

!'lí ESTAÇÃO DE
ER VIÇOS

ERVIÇOS

l'ORNF.CIMr.NTO

31 de maio 12020
.lirãn IVdru Ribeiro do Nascimento

Chefe ili» Departamento de Licitações e Contratos

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no sito www.sertaohoie.com.br/publicacoes


