
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.113.324/0001-52

CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS N° 155-12/2020 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, Poções-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 VAGNER DE OLIVEIRA SOUZA, brasileiro (a), maior
residente na Rua Pres. Getúlio Vargas, n° 251, Bairro Tigre, Município de Poções - BA,
portador (a) do RG n° 16.472.653-55 SSP/BA e inscrito (a) no CPF sob o n° 097.942.375-90,
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 higienização 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

30700 - Secretaria Municipal de Saúde
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde
CQVID-19
3.3.90.36.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Física

Fonte 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 efetuado, 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 objeío deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;

6.4 O CONTRATADO assumirá a responsabilidade total pela e/íecução do objeto deste
Contrato.

Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções-Baf Fonrf (77) 343/1-4350



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
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6.5 O CONTRATADO obriga-se a atender com 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 judicia! 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.

Poções-BA, 07 de maio de 2020.

Leandro
Perfeito

Mascarenhas
VI u n tapai
tante

JorgHCtfî Santos Lemos
Secretário-ívíunicipal de Saúde

Contratante

VAGNER DE OLIVEIRA SOUZA
Contratado

CPF: V

Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções-Ba, Fone (77) 3431-4350
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; VAGNER DE OLIVEIRA SOUZA

, FILIAÇÃO : ANAMARiAFEREiRA DE OLIVEIRA
j DOMINGOS EENTG DE SOUZA

; NASCIMENTO....: 07/02/1937
- ESTADO CIVIL...: SOLTEIRO
5 NATURALIDADE: POÇÕES - BA
l DOCUMENTO.....: R.G.-1647265355-23/03/2010-SSP-3A

LEI !i° 9.043, DE 18 DE MAIO DE 1S95
CPF : CS7.942.37£-5O CNH :
TIT. ELEITOR: 160235340E07 SEÇÃO: CCS7 ZONA: 059

LOCAL DE EMISSÃO. SEC - POÇÕES - SrNEBWA POÇÕES - SSKEEAH1A POÇÕES

DATA DE EMISSÃO..: Z7;ii/zoi7
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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: 000115/2020.E

Nome/Razão Social: VAGNER DE OLIVEIRA SOUZA

CPF/CNPJ: 097.942.375-90

Endereço: AV, PRES. JUSCELINO KUBISTCHEK, 320

PITUBA POÇÕES - BA CEP: 4526

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:

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

*********

********************************************^
*****************************************^

******ír***k****************************^

»*iH*********Hrtt**H^**#******ĵ ^

certidão foi emitida em 07/05/2020 corn 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: 37ÚÚGQ47GU3600GQ5ri 550000000115202005077

liSiii í iií 3 Ííi5 • íijij E si* S lii i iliii > ííi* i ia iíli ã ir inSitJ í i!i ai iili • <!i* « i* liií E! íii \i «i íiã • iuiu l iiiii Z i\o emitida eletronicamente via internet. A aceitação desia 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 11:02:45



j- GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

W SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 06/05/2020 15:11

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°: 20201332055

NOME

VACNER DE OLIVEIRA SOUZA.

INSCRIÇÃO ESTADUAL CPF

(O7.942.375-90

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa físíca 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
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 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 VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

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

Página l de l RelCcilidaoNeyatíva.rpI



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: VAGNER DE OLIVEIRA SOUZA
CPF: 097.942.375-90

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 norne, 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).

Potci ^orfiHÕQ £g rSfSrB ^ c'ÍUí'C^rl ^O oijiaif.-, n^iooiwri no •ãmhitn Ho DPR o Ho P (T! P M o ohronnn
.....̂  •..,_,. !,.-• ,.l ^^ .„:>,. . . , L_, ..,,1 yu^. ,_.,„ U J^"i-'-- [-.^^^..J.. 1 . ^ ^! , l— ,..,, :-.:.. . .: : , *_, ._,,_< I ^^. . , „ UKJÉl^..,,.,^

iiiciusivó às conínúuiçocS sociais previstas nas ahnõâs 'a' 5 'd' do parágrafo único cio arí. 11 uâ Lei nn

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 12:21:03 do dia 06/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2020.
Código de controle da certidão: EFB2.08AC.F6A0.8329
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VAGWER DE OLIVEIRA SOUZA
CPF: 097 .942 .375-90
Certidão n°: 10424073/2020
Expedição: 07/05/2020, às 09:08:58
Validade: 02/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que VAGNER DE OLIVEIRA SOUZA, inscrito (a) no CPF sob o
n° 0 9 7 . 9 4 2 . 3 7 5 - 9 0 , NÃO CONSTA do Banco Nac iona l de Devedores
Traba lh i s tas .
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 atualizados até 2 (do i s ) 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 verif icação de sua
autent ic idade 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
reco lh imen tos p rev idenc iá r io s , a hono rá r i o s , a c u s t a s , 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.

cr.dtiH^t. j u:; -t E



Diário Oficial do
MUNICÍPIO Poções

Quarta-feira
27 de Maio de 2020

3-Ano -N°799

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

stírviifcs gerai*, viava higieniza í Só em tocais internos a ratemos ncsií
município com a finalidade de medidas preventivas ao novo coionavims
(COVID-19), desenvolvido em lavor da SccreLtria Municipal de Saúdi
da Poções - BA, e será regido p«la Lei federal n° 13.979/2020.

MATEUS SANTOS SOUZA, brasileiro (a), maior resiijtfiite na Ria
Tenente Celino, 11' Oíi, Bairro Alio da Vitória, Município de Poções -
BA, portadut |a) do RG n" 14.1G0.683-B2 SSP/BA c instinto (d) QD CPF
sobo 0° 028.687.193-54, objcio a piestação temporária de serviços ucrais
paia higiunr/ação. ali locais intirrnos e ux temos ncsti; município com a
finalidade d^ medidas preventivas SD novo coranavirus (COVH>l!>t.
dMenvoKido ím ftvor d^ Secretaria Municipal d; Saúde de Poçilfí -
BA. e será regido p; a Lei Federal n" 1 3,!í7iV2(J2Cl.

WILISIAN SAiNTOS SOUZA, brasileiro (a), major r«idínc« na Rua
W. Loi. Visia Verde II, n" 47. Município de Porfies - BA. inscrito (a) no
CPF íob o n° 053.Í03.1SÍ-86, ohjelo a prestacio Icmpordria de semços

com a finalidade d^ rncdidjs picveniivas ao novo coroiiavinii (COV1D-
19), desenvolvido cm favor da Scctcrana Municipal de Saúde de Poções
- BA, u icni rc;j;ido pela Ld Fedural a° 1 3.979/2020.

VAGNER DE OLIVEIRA SOUZA, hi^ilciro (a), maior rcaidcolc na
Rua Prcs. Gflúlio Vargas, n° 251, Bairro Tigre. Município Jc Poções -
BA. porudor (a) do RG n" 16.472.653-55 SSP/BA c imerito (a) no CPF
sob o n" 097.942.375-90, objeio a prestação temporária de serviços gerais
rjar.i Iiiglenj^iç-Jo em locais iniemos e externos nesie miuiicipio com a
finalidade de niídidas prevenliva; ao novo co rói ia vírus (COV1D-IO),
de^envtilvidd ern riivor da Secremria Municipal de Saúde de Puçííe-! -
BA. e será rsgido pí!a Lá F^der.il n" 13.979/2020.

ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA, pessoa
juriihca d^ diíeilo )i:ivjdo, inscrito no CNPJ n" ] 7.545 %1/OOQ1-S4. com
uridercço corawcial na Rua: Rundôni.i, Q" 03, OJIITO: Portal da EstiiiL-Li
1. Jacurinj;a-MG. CHP; 37.590-000. ohjcto o foniocimcnto de lca(;crm
Xíino (formulaí^o Jc ÍOT.V j>5odufSo d; quaicrcárjo de amô.iio. alecol c
fonnaldcido, onde arua contra todos os inicro-or^Eiiúsmoi na forma
v(,-:;(.-tali^;l - hjciórias, funyoi. vírus, baeiloi. ttc.), ulilizados na
dtsinfeccío de EPIS uliiiíados como medidas lemporárias para
cnrrcnianitfnlo c prevenção da emergência ele saúde publica do Novo
Coronavirus - COVID-19 em iilendimcnio n Secreiaria Municipal de
Saúda destu lUltmdrMO.

CONTRATO N" 15S-
10/2020 FMS

CONTRATO N" 155-
11/2020 FMS

CONTRATO V" 155-
12/Í020 KMS

CONTRATO V 158/2020
FMS

RS 3.13S.OU

RS 3.135,00

RS 3. 135,00

Ri .1.900,00

07/05/2020 Á
23/07./2U20

07/05/2020 A
23/07/2020

07/05/2021) Á
B/07/2020

11/05/2020 Á
30/06/2020

CRVIÇOS

PRESTAÇÃO DE
RRVIÇQS

PRESTAÇÃO DE
ER Vi COS

PRESTAÇÃO DE
ERVIÇOS

TORNtCIMtNTO

31 de maio 12020
JoSo Pedro Ribeiro do Nascimento

e do Departamemo de LicitaçDes e Contratos

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ONSFX6FKL1W-T/UYY73+MBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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serviços yerais para IligicnÍTaçào em lucrais internos e externos neste
município com :\e de medidas preventivas ao novo coro na vim s
(COVID-19). desenvolvido cm lavor dii Secretaria Municipal de .Saúde
de Povoes - BA. c será rejíido pela 1 ci Federal n" 1 3.979/21120.

MATEUS SANTOS SOUZA, brasileiro (a.), maior residente na Riia
"1 'crente Cclinu, n" OS. Bairro Alio da Vitoria, Município de Poções -
BA, portador (a) do RG n" 14.100.6K3-S2 SSP/DA u- inscrito (a) no CPF
sob o n" 02S,íiti7. 195-54, objelo a prestação temporária de serviços ycrais
para higienizarão cm locnis internos c externos ncsic município com a
iinalid;«k de medidas preventivas ao novo coroniwirusi (COVID-191.
desenvolvido em lavor Já Sum-taria Municipal de Saúde J e PticÕM -
BA, c será regido pela l.ei Federal n" 13.979/2020.

WILISIAN SANTOS SOUZA, brasileiro (a), maior residente na Rua
(H. Lot. Vista Verde D, n" 47, Município de Poções - BA, instruo (a) no
C'PF sob D n" OS3.5f)3.UÍ5-Ki>. objcto a prestação temporária de serviços
gerais para lii^ieriizução em lofais ir i lernos e externos neste município
eorti a finalidade de medidas preventivas ao novo eoronsvírus (COVI11-
19), desenvolvido em favor da Secretaria Mumeipal de íinúde de Poções
- IÍA. c será resido pela Lei Federal n" 13.979/2020.

VAÍÍNKH DF, OI.rVT.IRA SOUZA, brasileiro (a), maior residente na
Rua Pres. Gcliiliu Vargas, n" 251. Fiairro Tigre, Mmiieipio de Poções' -
BA. portador (a) do RG n" 16.472.653-55 SST/BA e inscrito (a) no CPF
sob o n" 097.942,375-líO, objcto a prestação lemporáiia de serviços gerais
para bigienizaeão cm Inçais irucmos e extcrnus neste iminicipi» com a
finalidade de medidas preventivas ao novo coronavfnu (COVÍD-19).
deser>\\ilrido em tavoi1 da Secretaria Municipal de Saúde de Poções -
RA. e será regido pela Lei Federal n" 1 3.979/2020.

ICARAI DO BILXSIL INDUSTRIA QUEMICA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n" 17.545.%l'fH)Oi-84. com
endereço comercial na Rua: Rondônia, n" 03, Bairro: 1'ortal da listancia
1, Jucutingn-MCi. t' til1: .Í7.59IJ-1IOÍ>, objcto o foniíxirnento de leagerm
Kano ( forniu lucSo de uma associação de quaternário de amónio, álcool e
formaldeido, onde alua contra todos 05 micro -organismos na forma
vcjjcutiivíi - bactérias, fungos, vírus, bacilos, cie.), ulilizados na
desinfecção de EPIS iitilíziidos como medidas temporárias para
enfren lamento e prcvençàij du emcrgcnoiu de saúde públiea do Nuvo
Coronavirus (.'OVID-1') cm BlondimcnlO a Secretaria Munic ipa l de
Saúde d cslc município.

CONTRATO M° 155-
10/2B20FMS

CONTRATO N" 155-
1 1/2020 FMS

CONTRATO N" 155-
12/202(1 FMS

CONTRATO N11 158/2020
FMS

RS 3.135,00

RS 3.1.15,00

RS 3.135,11(1

RS 3.900,110

07/05/2020 Á
23/07/2020

07/05/2020 Á
23/07/2020

07^(15/2020 Á
23/07/2021)

1 1/05/2020 A
30/0(1/2020

ER VIÇOS

PRESTAÇÃO Dl;
HRVIÇOS

PR ESTAÇÃO Dti
ER VIÇOS

PRESTAÇÃO DE
F.RVIÇOS

FORNECIMENTO

31 de maio 12020
Juã» Pedro Ribeiro do N.iscímento

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos


