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U!!EFEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 

昌CNI'J: 14.290.242/0001-65 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 103/2020 

MODALIDADE LICITAT6RIA: DISPENSA DE LICITA9AON。  085/2020 

UNIDADE SOLICITANTE:Secretaria Municipal de Saロde 

OBJETO: presta"o de servi9os na confec"o e instala9白o de 07 lavat6rios de ao em chapa 
galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de 

CONTRATADO: RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoa juridica de direito 

privado, Inscrito no CNPJ n。  34.114.671/0001-03, com endere9o Rua Conde Pereira, n。  
04,lndai, Po"es Bahia, CEP 45.260-000 

VALOR GLOBAL: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) 

EMBASAMENTO LEGAL:art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。 9.412/2018 e 
Portaria do Minist白rio da Saude n。 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a medida 

provisria no 926/2020 

DATA DA DISPENSA: 08 de maio de 2020 

DATA DA RATIFICA9AO:12 de maio de 2020 

DATA DA CONTRATA9AO:12 de maio de 2020 

VIGENCIA: 12/05/2020 at6 12/06/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAいO - PORTARIA N。  001/2020 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



U7 !REFMTU1A MUNICIPAL DE POcoES \e1t)J 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 103/2020 

OBJETO: presta9白o de servi9os na confec9ao e instala"o de 07 lavat6rios de ao em chapa 
galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVIO-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde. 

AUTUA9AO 

Aos 05 (cinco) dias do m6s de maio de 2020, autuo o oficio requisitrio da 

secretaria e os documentos que adiante se v6. 

幽  

Samanta de Araロ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, 05 de Maio de 2020 

Oficio 215/2020 

Ao Gabinete, 

Ref: Solicita弾o de Dispensa 

SOLICITA9AO  

Exp6e-se a necessidade da presta9ao de servios na confec9含o e instala弾o de 07 
lavat6rios de a9o em chapa galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do 
Coronavirus (COVID-19), garantindo assim, a assist6ncia qualificada atrav白s da Secretaria 
Municipal de Saロde deste Municipio 

Exmo. Sr. Leandro Arajo Mascarenhas 

D.D. Prefeito Municipal de POCOES 

Estimando a contnua garantia da excelncia dos servi9os prestados pela Secretaria 
Municipal de Saロde do Municipio de Po加es・BA, solicito que se inicie o Processo de 
Dispensa de Licita戸o para a presta●o de servi9os na confec 白o e instala,o de 07 
lavat6rios de a9o em chapa galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do 
Coronavirus (COVID-19). Justifica-se tal solicita9ao, com base na Lei n。  13.979, de 06 de 
Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emerq白ncia de 
saude pblica de importancia internacional decorrente do Coronavirus responsvel pelo 
surto de 2019, especificamente ao Art. 4 que diz 

40 E dispens白vel a licita"o para aquisi'o de bens, servi9os, inclusive de enoenharja. e insumos 
s ao enfrentamento da emerg白ncia de saude p"blica de irnoort白ncia internacional decorrente do 

coronavirus de que trata esta Lei. I Redaco dada pela Medida Provis6rja p。  926 de 2Q2O) 

。nn”点10 A dispensa de licita o a que se refere o caput deste artiqo 白  temoorria e aohca-se acenas 
enquanto perdurar a emerg白ncia de saade p"blica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus 

し
2 Todas as contrata"es ou aQuisi es realizadas corn fi,irrn nactn Le ' sero imediatamente 

ま鴛lbilizaaln曳ご繋！黒費！ai especifico na rede mundial de 品rnputador‘買  nternぶ二論；品答ご篇
烈き二喪鷲豊！竺哩四es previstas no”。 do art. 8。  daLein葺嘉三テーtI酬晶罫誌晶ご能描荒 
農！黒忠烈と門曳三巴讐豊空 sua inscri呼o na Receita Federal d誌らsil,1 o p憂o滞晶誌帯旨岸I Ueo 
respectivo processo de contrata"o ou aquisi'o 

ミ
3 Excepcionalmente,一  ser poss!vel a contrata"o de fornecedora tIo honc cani9os e insumos desac 	e' 	- 	- -J 認盟ジ認黒讐恕票am inidoneidad'I, e.' .,J -. 望eclarada ou com o direito de participar de licita 器誌姦嵩岸滞 

窯隠『農器器器認認繋e tratar,。  como藍燕enにお論貰器器誇器器諾農＃胃農l 
adquirido. (Incluido pela Medida Provis6ria r。  926「  de 三6ラ0) 

Art 4。-。 A A aquisi9白o de Lens - a contratac -〔〕 dP 只ArvIrn c a nua 。a 一‘一一一一ー一 ‘一  

restringe a nip;funcionamento do薦議UIIS edesde(Inclui灘
ataao de servio
ornecedor se resiMedida Provisria議ミ掛ola認鵠轟観畿  

Art. 4。-B Nas dispensas de licita9白o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendirthc コ。  

Rua, cardeal da Silva, 75, Centso Po6es・Ba e-maiL financojrosaude2ol 7@gmaii.coni, Fone (77) 3431-4350 豊P6華6畿  

   



PREFEITURA MUNICiPAL DE POCOES 

" 	 ESTADO DA BAHIA 

．誠‘ 	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

~ 	 CI\PJ: 11.1 13.324/0001-52 

condi加es de: flncluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

I-I ocorr白ncia de situa"o de emerg白ncia一  (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situa"o de emerg白ncia I Incluido pela Medida Provis6ria n。  
926, de 2020) 

川  - exist白ncia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta"o de servi9os, equipamentos e outros 
bens, publicos ou particulares e (Incluido pela Medida Provis6ria no926, de 2020) 

IV - limita●o da contrata弾o 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa9自o de emerg6ncia. (Incluido 
pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

Art. 4。-C Para as contrata96es de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da 
emerg白ncia de que trata esta Lei, nao ser白  exigida a elabora"o de estudos preliminares quando se tratar de 
bens e servi9os comuns.( IncIuido pela Medida Provisria n。 926, de 2020) 

Art. 4。-D O Gerenciamento de Riscos da contrata"o somente ser白  exigivel durante a gest白o do 
contrato. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

Art. 4。-E Nas contrata96es para aquisi9貢o de bens, servi9os e insumos necess自rios ao 
enfrentamento da emerg'ncia que trata esta Lei, ser自  admitida a apresenta"o de termo de referncia 
simplificado ou de projeto b自sico simplificado. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

§ 10 0 termo de referncia simplificado ou o projeto b白sico simplificado a que se refere 
o caput conter: (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

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

II - fundamenta9ao simplificada da contrata9白o・  (Incluido Dela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

一一一一． 川・  descri9ao resumida da solu9百o apresentada' (Incluido Dela Medida Provis6ria n。  926. de 

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

V - crit'rios de medi9"o e pagamento; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

pela VI 
- estimativas dos preos obtidos por meio de, no mInimo, um dos seguintes par metros: (Incluido

pela Medida Provis ria 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) 

2020
】 c) stios eletr。nicos especializados ou de dominio amplo (Incluido pela Medida Provisria n。  926, de2020) 

d) contrata96es similares de outros entes publicos; ou (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

202の
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores e flncluido pela Medida Provis6ria n。  926, de2020) 

VII - adequa"o or9amentria. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

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

§ 3 。 Os pre9os obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput n白o impedem a 
contrata,o pelo Poder P自blico por valores superiores decorrentes de oscila"es ocasionadas pela varia,o de 
pre9os, hip6tese em que dever白  haver justificativa nos autos. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 

Rua. Cardeal da Silva, 75. Centro. Po9。es・Ba e-mail: financeirosaude2ol7@gmajccm  Fone (77) 3431-4350 叢Pび S.?Coe  
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回  

昌  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POODES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

20201 20201 

Art. 4o-F Na hip6tese de haver restri"o de fornecedores ou prestadores de servi9o, a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poder dispensar a apresenta9白o de documenta 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 XXXIII do caput do art. 7。  da Constitui"o. (Incluido pela Medida Provis6ria 
n。  926. de 2020) 

Art. 4°-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de servigo, a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação 
relafiva regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, 
ressalvados a exigéncia de apresentação de prova de regularidade relativa 	Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso )00(111 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 I nsumos necess白rios ao enfrentamento da emergencia de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitat6rios sero reduzidos pela metade. I Incluido pela Medida Provis6ria no926. de 
2020) 

Art. 4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisição de bens, servigos e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. f Incluido pela Medida Proviseria n° 926, de 
20201 

§ 1。  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 2020) 

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for número impar, este será arredondado para o 
número inteiro antecedents. ancluido pela Medida Provisária n° 926, de 2020)  

§ 2o Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente terao efeito devolutivo. (Incluido pela Medida 
Provisria no 926, de 2020) 

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

§ 3。  Fica dispensada a realiza"o de audincia publica a que se refere o art. 39 da Lei n。  8.666, de 21 
de junho de 1993 para as licita"es de que trata o caput. (Includo pela Medida Provis6ria n。 926, de 20201 

Art. 4。-。 H Os contratos regidos por esta Lei ter白o 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白ncia 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 administrac白o oblica 
poaera prever que os contratados tiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi"es contratuais, acrsdmos 
ou supress6es ao objeto contratado, em at白  cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, o municipio ter que 
tomar as medidas preventivas necess白rias. Para maiores esclarecimentos segue anexo Lei 
no 13.979/2020 e Decreto Municipal n。  138/2020 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cnthrFec realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa RAMON M顧函o韮反自砿ー051342飛範諸i品“箱謡  
atende as demandas desta ser.mい百n r.nrn igcn eniiritn nuIロ。。 n rn' 4 eta n一；。  一一一‘ふ‘ハーー‘ー一一  
ー 	．  一一 	 ー  ー  ーー 	ーーー’ ー”ー～  ""v ー  ドI、ノ’ハfl_i Iレ’し  しv"“ロ‘v ロIILIC 、  

runao Municipal de Saude, inscrito no CNP.I 11 113 3つ4/flflfll ー片つ  a o arnnraea DAIAflM 
MORENO TEIXEIRA 05134271550, inscrita no CNPJ sob n。  34.114.671/0001-03, cuio 
objeto 主  a presta"o de servi9os na confec o e instala"o de 07 lavat6rios de ano en 
chapa galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus(COVIh-1g'i 
Ficando o valor contratual em R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).v Vale ainda 
ressaltar que o contrato ter白  vig,ncia ao dia 12 de Maio do ano em curso: corn nr;;n ;t4n 
dia 12 de Junho do ano de 2020. Para maiores esclarecimentos, segue anexo tambm o 
Termo de Refer白ncia Simplificado 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota o 
flrr.amnnt凸rio O Oct'11 hirh。．、h一；‘一一』  

§ 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 Provisória n° 926, de 2020) 

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

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

E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, o município tera que 
tomar as medidas preventivas necessárias. Para maiores esclarecimentos segue anexo Lei 
n° 13.979/2020 e Decreto Municipal n° 138/2020. 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cotações realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, é a que melhor 
atende as demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie contrato entre o 
Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa RAMON 
MORENO TEIXEIRA 05134271550, inscrita no CNPJ sob n° 34.114.671/0001-03, cujo 
objeto é a prestação de serviços na confecção e instalação de 07 lavatórios de aço em 
chapa galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), 
Ficando o valor contratual em R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Vale ainda 
ressaltar que o contrato tera vigência ao dia 12 de Maio do ano em curso, com prazo até o 
dia 12 de Junho do ano de 2020. Para maiores esclarecimentos, segue anexo também o 
Termo de Referência Simplificado. 

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

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

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

FONTE 14 - Transferência de Recursos 

Rua, cardeal da Silva, 75, Centro, Po6es-Da e-mail flnanceirosaude2ol 7@gmail corn, Fone (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, 75, Centro, Pocões-Ba e-mail financeirosaude2017@gmail com, Fone (77) 3431-4350 農?び46S PtiOtielt 

   



回  

昌  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

Na certeza de vossa compreensao, elevando nossos votos de estima e considera弾o, 
subscrevemo-nos 

Atenciosamente, 

／ー  

Jorge Lu! -Santos Lemos 
Sec. Munルいai de Sall加由PoCdes 

Rua: Cardeal da Silva 75 Centro Po6es-Ba e-mail: financeirosaude2017@gy,aij  can Faie: (77) 3431.4350 

	 農?び46oS, 



tiPREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES-- 
轟CIN PJ: 14.200.242/0001-65 

COTA9AO 



Telefone: 

Endere'o: Po6es/BA 

Telefone: 

Endereço: Pogões/BA 

Data: 06/05/2020 Data: 06/05/2020 

RAMON MORENO TEIXEIRA - MEl 

CNPJ: 34.114,671/0001-03 

RUA CONDE PEREIRA, 04 ANEXO Cー  INDAIA/ PO'6ES / BA 

RAMON MORENO TEIXEIRA- MEI 

CNPJ: 34.114,671/0001-03 

RUA CONDE PEREIRA, 04 ANEXO C - INDAIA / POÇÕES / BA 

Cota戸o n" 2020155 Cotaçgo n° 2020155 

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE DE POくOES - BA Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇÕES - BA 

Quantidade 1 	 Descrição Unitário Total 

07 LAVATÓRIO EM AÇO (ESTRUTURA EM AÇO 

GALVANIZADO CHAPA 18) - CAMPANHA EM 

COMBATE CORONA VÍRUS 

I R$ 700,00 R$ 4.900,00 

Total R$ 4.900,00 

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS 



USITEC INDOSTRIA SERVICOS E COM'RCIO 

CONTATO: 773431ーユ647wattssap 71-99205・30ユ8 e-mail 
	 ,打誓塗雄m α 

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCOES - BA cidade POC6ES - BA 

proposta de n2 2020/0189 Data 06/05/2020 

contato: N5o informado 

Escopo da atividade 

Lavat6rio em a9o (estrutura em a'o galvanizado chapa 18) - campanha em combate coronavirus 

Total da proposta R$6.250,OO (seis mil duzentos e cinquenta reais) 

Observa96es 

Instala戸o: n旨o incluso 

prazo de entrega :30 DIAS ap6s ordem de compra 

forma de pagamento: avista 

Frete: por conta do fornecedor 

Impostos: todos inclusos 

Diferen'a de ICMS por conta do cliente, ver tabela. 

Validade da proposta 60 dias 



Dados do oramento Dados do cliente 

Data de emiss』o: 05105/2020 

Data de validade:., ".";" ,' 

Funcion'rio: 

Cliente: Secretaria de Saude de Po'oes 

CPF/CNP」・  
Telefone: コ  ー  ー」一  
Contato: 7 	・〕（I 

Or'amento 434 

Descri戸o do pedido: VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS 

Coment'rios de entrega: 8 DIAS 

Combina'6es de pagamento: AVISTA 

Qtdt 
	

hoduto声ervio 
	

Valor unit'rio 	Valor total 

7 Unidade(s) 

LAVATdRIO EM A'O (ESTRUTURA EM ACO 

GALVANIZADO CHAPA 18) - CAMPANHA EM COMBATE 

CORONA ViRUS 
P5875,00 	P56125,00 

Sub-total 
	

P56.125,00 

Total do pedido P56.125,00 

Po‘うes Print Comunica戸o Visual - CNPJ: 28907J073/0001-80 - Rua Conde Pereira, 04- Pog6es//BA 

(77Ig813189sS - pocoesprint@gmail.com  



「  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

、 	DOCUMENTA9AO 

I 



ノ  

Certificado da Condi9ao de 
Microempreendedor Individual 

畿  

Identifica9ao 

Nome Empresarial 
RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550 
Nome do Empres'rio 
RAMON MORENO TEIXEIRA 
Nome Fantasia 
PRINT EMPREENDIMENTOS E IMPRESSAO 

Capital Social 
5000,00 
Nmero Identidade 	Orgao Emissor 
563182386 	 SSP 

UF Emissor 
SP 

CPF 
051.342.715-50 

Condi9ao de Microempreendedor Individual 

S Situa9'o Cadastral Vigente 
ATIVO 

N"meros de Registro 

CNPJ 
34.114.671/0001 -03 

Endere9o Comercial  

Data de Inicio da Situa"o Cadastral Vigente 
04/07/2019 

NIRE 
29-8-0770298-1 

CEP 
45260-000 
Bairro 
IN DAI 

Atividades 

Logradouro 
RUA CONDE PEREIRA 
Municipio 
P OC O E S 

舶「1lem 
04 
UF 
BA 

complemento 
ANEXO C 

Data de Inicio de Atividades 	Forma de Atua9昌o 
04107/2019 	 Estabelecimento fixo 
OcuDac員o Princioal 

,serraineiro(a), exceto para esquadnas, sob encomenda ou nao, independente 
Atividade Principal (CNAE) 
25.42-0100 - Fabrica"o de artigos de serralhetia, exceto esquadrias 
Ocupa'6es Secund自rias 	Atividades Secund'rias (CNAE) 
Comerciante independente de 	47.59-8/99 - Com白rcio varejista de outros artigos de uso pessoal e dom白stico n百o 
toldos e papel de parede 	 especificados anteriormente 
Fabricante de esquadrias metlicas 
sob encomenda ou n百o, 	 25.12-8/00 - Fabrica"o de esquadrias de meta 
independente 
Fabricante de pain白ls e letreiros 
luminosos, sob encomenda ou n昌o. 32.99-0/04 - Fabricn ・.n de niinAIc e iptreirnc I''minnonc 
independente 
Locador de andaimes 
independente 	 IIJ‘一‘IUZ AIugue「  ロe anaaImes 

Termo de Ci'ncia e Responsabilidade com Efeito de Alvar de Licenca e Funcionamento 

Provis6rio - declara9ao prestada no momento da inscri9ao: 
Declaro, sob as penas da Lei, que conheo e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Municipio para emiss百o do Alvar白  de Licen9a e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanit白rios, 
ambientaistribut白rios, de seguran9a publica, uso e ocupa"o do solo, atividades domiciliares e restri96es ao uso de 
espa9os publicos. O n百o-atendimento a esses requisitos acarretar白  o cancelamento deste Alvar白  de Licen9a e 

77.32-2/02 - Aluguel de andaimes 



蕊  

Prefeitura Municipal de Po96es 
P9ADABANOEIRA, 02 

CENTRO - PO9OES - BA CEP: 45260-000 

CNPJ: 14.242.200/0001-65 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 

N"mero: 00006312020.E 

Nome/Raz白o Social 

Nome Fantasia 

Inscri,o Municipal 

$ndere o 

RAMON MORENO TEIXEIRA - MEl 

PRINT EMPREENDIMENTOS E IMPRESSAO 

041014 	 CPF/CNPJ: 34.114.671/0001-03 

RUA CONDE PEREIRA, 04 ANEXO C 

INDAIA PO9OES - BA CEP: 45260-000 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER D亡BITOS QUE VIEREM A SER 

APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DEBITOS 

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNIClPIO 

Observa叫o 

✩
“" ******* ***************************************** ***** ****************************************** ***************** ************************ 

古青“"' ****t* ********************************************************************************* ************************************************ 

脅✩’"''"""'t女✩✩’******* * **************** * *************** ************* **** **************** ******************** ************* *** *** *********** 

''’骨
’''********* ********** ***************************** ********************************* ************ ************************** 

Certid白o v白lida at白: 03/08/2020 

Esta certid白o abrange somente a Inscri9白o Municipal acima identificada. 

Codigo de controle desta certid白o: 46000048470900000831 57090000063202005056 
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Certido emitida eletronicamente via器rnet.n A aceita9白o desta certidao est condicionada 白  verifica'o de suaautenticidade na Internet, no endereo eletrnico: 
https:ノノpocoes・ saatri.con1 br, Econ6mico - Certid自o Negativa - Verificar Autenticidade 

Aten"o: Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 

,a certid白o foi emitida em 	o5IO5ロ02o 	combasemcod
I
goTrIbut白n。八  05/05/2020 com base no C6digo Tribut白rio Municipal. 

 

Impresso em 05/0512020a s 16:19:19 



眠5CRりAロESTAOり凡  

159.593.279 

CNPJ 

34.114.671/000I-03 

RA2AO SOCIM 

RAMON MORENO TE(XEIR.t 05134271550 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissao: 05/05/2020 16:22 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid豆o Negativa de D6bitos Tribut豆rios 

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

Certid白o N: 20201321236 

Fica certificado que nao constam, at6 a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou jurdica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

麗certido engloba todos os seus estabelecimentos quanto nexistncia
a, de competncia cia Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direit摺農；dinclusida Pb嵩器需器vidahia 

uourar quaisquer Cebitos que vierem a ser apurados posteriorniente 

Emitida em 05/05/2020・  conforme Portana i-0 913/99, sendo v自lida por 60 dias, contados a partir da data de sua 

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

V白lida corn a apresenta戸o conjunta do cart'o original de inscri'ao no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Mnistno da Fa2enda 



05105/2020 

競  

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

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550 
CNPJ: 34.114.671/0001-03 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
no constam pendencias em seu nome, relativas a crditos tribut自rios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Dvida Ativa da Unio (DAU) junto 白  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certid含o 白  vlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os d rg白os e fundos publicos da administra9白o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa9白o do 
sujeito passivo no 白  mbito da RFB e da PGFNI e abrange inclusive as contribui96es sociais previstas 
nas alneas 'a' a 'd' do pargrafo u nico do art. 11 da Lei n。 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceita9白o desta certid言o est condicionada 白  verifica9白o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os <http://rfb.gov.br> ou <http:!/www.pgfn.gov.br> 

Certid百o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida 白  s 16:15:04 do dia 05/05/2020 <hora e data de Brasilia> 
Vlida ate 01/11/2020. 
C6digo de controle da certid白o: CC66.I5ED.DD4A.136E 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. 

ill 



C- しンu。。  UこJ‘っビUこ, ピ・ こ Cl In＝二 tごし  merにU h, agelいしーユこ, り a 

~C' Nr cョ  Cn ブe P‘ョ gsoョ  ］ 12r' dl でョ , ョ  Oer 七  ir う r-, P‘ョ gC flョ  ］じ r ,Hl でョ , ョ  eer 七 bAうつ  B＋。ぐ十三  ョ ‘コrnr"a C円  .n -n rr. 	ー三八  

盤蹴こ  

CERl工DAO NEGAT工VADE D言BェTOS TRA.BALHェSTAB 

Hロ「ne:RANON MORENO TE工XEェRA 05134271550 (MATR工Z E FILIAェ3) 

CM P J: 34.114.671/0001一03 
りュ V 七二d盲O fl こ’ ・  lo.lヌR14 ら／フ iiコP 

こ"PC二;ao. rr でra'2 U2u, らS j- こ ,iri- a :r ra -i 

Validade: 31/10/2020 - 130 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedigao, 

C？吐ユEl：三一三 e 撃e PAMON MOPaNO TE撃EIRA 'E13427155O (MATRIZ E flLIA!S), 

'n ScI山しo いュ ) no CNPJ eじb o n。  34 ， ユエ4.67ユノ000エー03, r血O COaSm 」じ  am．しU 
Nacional de Devedores Trabaihis七as. 
Certidao cmi七 ida com base no art, 642-A da Consolidacao das Leis dc 

Trabalho, acrescentado pela Leユ  nO 12.440, de 7 de ]U'とo de 2011, e 
，一  o 	' 4 つハ  jへ n' ' H 、  T ，」，  ト 11ー  コ 1 

~ ~ ‘ ~ ~ ‘ ~一  ‘ ~A 」  
A 、  

   

Trahaino, de 24 de agosto de 201l. 
つs dados constan七es des七a Cer七 iCTAO Sao de responsabiユ idade dos 
Tribunaユs do Traba 上no e estaっ  aこual二 zados a七邑  2 (dois) dias 
an七el 二ores a da七a da sua expedュ c ョo' 

A ace二七agao des七a certid己C こandュnona-se a verュ fュ cagao de sua 
au七en七 lcidade no porta 」  do Tribunal Superior do Trabalho na 
inter it e七  UIヒ亡p ：ノノ CJ ;i 	こ s 七 .:us.br) ' 
こ亡L し山Liらリ  で」“ 一 t」、Iこ」  しiO てニ し し」 L こcut ' ei!てに．  

ェNFORMA9Ao ェMPORTANTE 
Do Banco Madユonal こe コeVeCにres Trabalhistas cons七am os dados 
necess自I'oら  cl ュ den七一 iT Ti コacao das passoas naturais e juridュこas 
madimp一enこes per ョnte a Justユ cc ciっ  Pra ha I hつ  quanto a s otrlgacoes 
estabelecidas en senteiマa こつndenat6rla transユ七ada em julgado ou en 
acordos 」 udiciais t γ abal11 i 5 ti d S I 」］lciusive no concernente aos 
re ごaI Iiュ！aen t. os Pr e xj .1 d enC 上ョ V ユく〕 s, a honorョ V ユos, a こUS七ョS, 三  
cll二○ lumontos ou a rccolhjrncntos dctcrminados cm lei; ou docorrentes 
(IC exenlinla de acordos f] rmados perante o Minist6rio P亡blico do 
でraLa Uno つu Con4asaC) de ConcHュao言○  Pr' v I, a ー  



05/05i202ロ  Consulta Regularidade do Empregador 

, 

en insa n 

Certificado de Regularidade 

do ECTS - CRF 

Inscri‘言o: 	34.114.671/0001-03 

Raz言o Social:RAMON MORENO TEIXEIRA 

Endere'o: 	RUA CONDE PEREIRA 04 CASA / INDAIA ノ  POCOES / BA /45260-DOO 

A Caixa Econ6mica Federal, no USO da atribui 白o que lhe confere o Art 
7, da Lei 8'036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situa戸o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS 

O presente Certificado nao servir言  de prova contra cobranらa de 
quaisquer d'bitos referentes a contribui6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigag6es com o FGTS 

Validade:04/03/2020 a 01/07/2020 

Certifica‘首o N"mero: 2020030417225825959783 

Informag白o obtida em 05/05/2020 16:12:22 

A utilizag白o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagきo de autenticidade no site da Caixa 
www.caixa.gov.br  

https://consu  Ita -critca I xa .gov. brlconsulta crf/oages/cor,suI La Em preq ador.i sf 	
111 



回  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO 

I - DeclaraCao do objeto: 

1.1 Constitui objeto da presente solicita9白o a presta9首o de servio na 

confec戸o e instala戸o de 07 (sete) lavat6rios de a9o em chapa galvanizada 18 

II - Fundamenta9ao simplificada da contrataCao: 

2.1 Justifica-se tal solicita9ao, com base na Lei Federal n。  13.979, de 06 de 

Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emerg6ncia 

de sa自de p自blica de importancia internacional decorrente do coronavirus 

responsavel pelo surto de 2019; 

2.2. A efetividade dos equipamentos s白o devidamente justificados pela Nota 

T6cnica GVIMS/GGTES/ANVISA n。  04/2020 Orienta96es para Servi9os de Saude: 

Medidas de Preven,o e Controle que devem ser Adotadas durante a Assist白ncia 

aos casos Suspeitos ou Confirmados de Infec9ao pelo novo Coronavirus (sars-cov- 

2), e demais orienta96es da Organiza,o Mundial de Saude e demais entidades 

Ill - Descri9吾o resumida da solu9吾o apresentada: 

3.1 As aquisi96es dos lavat6rios possuem efic白cia, pois garante a popula戸o 
que necessita ir at白  os centros comerciais a higieniza戸o das maos, que 白  
considerado como um dos pilares da preven,o e do controle de virus e bact白rias 

Sabe-se que a prtica de higieniza"o adequada e constante 白  de nivel baixo, 

tornando se imprescindivel reeducar a popula●o quanto ao uso adequado dos 

componentes essenciais para diminui戸o do cont白gio do virus sars-cov-2 causadora 

da doen9a covid-19 (coronavirus). Desse modo, a aten9白o dos gestores em um 

momento de pandemia tende aumentar, com enfoque pautado na conscientiza戸o 

dos municipes quanto a s medidas a serem adotadas, alm de sensibiliz白-losa 
ado「o de prticas cotidianas. Observando largamente a comprova,o da eficincia 

dos metodos explicitos, sendo utilizados h白  longa data e estando presente em todos 

豊Pび ti S MU 1C4P8L?to  Rua Cardeal da SIva. no 75. ceqto P叫6es-Ba e-ma,P finanoeqrosaude2ol 7@gma,Icon 



鵬  

昌  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POぐOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

os protocolos de atendimento (SESAB/MS/OMS) 

No Municipio serao utilizadas como medidas preventivas a respeito do 

Coronavirus (COVID-19) nas a reas de maior concentra9ao de pessoas de 

vulnerabilidade social, a utiliza9白o de lavat6rios que visa auxiliar na higieniza戸o das 

m白os, destinadas a popula9白o que se desloca at白  o centro comercial da cidade, 

bem como as pra9as com larga movimenta戸o 

IV ・  Requisitos da contrata9ao: 

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

propostas de pre9os e realiza,o da contra9百o com a empresa que melhor atende 

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

de contrata9ao da mesma 

V - Crit'rios de medi頭o e pagamento: 

5.1 o pagamento se dar mediante entrega do servi9o obedecendo todos os 

criterios relacionados em Proposta de Pre9o, al白m das especificadas em Ordem de 

Servi9o encaminhada a empresa, que depois de observados que foram cumpridas 

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

demais procedimentos contabeis necess白rios a emissao de Nota de Pagamento. O 

pre9o total do objeto ora contratado ser no valor supra de R$ 4.900,00 (quatro mil e 

novecentos reais), sendo que cada lavat6rio confeccionado ser白  no valor unitrio de 

R$ 700,00 (setecentos reais), sendo pago em uma parcela, obedecendo 白  s 

clusulas contratuais antes pactuadas, a saber, o m白ximo de 30 (trinta) dias 

corridos; 

5.2 Os Preos ofertados sero fixos e irreajust自veis; 

§ 1。  Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  esto inclusos todos 

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

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

venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento 

§2。  0 pagamento ser白  efetuado, em at6 30 (trinta) dias ap6s a apresenta弾o 

Rua Cardeal da S*va. n。  75. con・mPo9.5・s-B・・・「oa.l finam馴msaude2ol 7@Qmail can 

	 豊Plilt a?4 	S 



轡  

昌  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

da Nota Fiscal e Certid6es Negativas de D白bitos devidamente atestado a quantidade 

entregue 

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

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

Nota de Corre頭o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser 

considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualiza9ao do valor contratual 

(IncluIdo pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

Jorge 
Secr 

antas Lemos 
unicipal de Saude 

Rua Cardeal da Sv亀 no 75. centro, P叫心・s-Ba e-naiU financesrosaudezol7@qia4l corn 聾 4-o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN9AS 
SETOR DE CONTABILIDADE 

De acordo com a solicita"o daSecretaria Municipal de Saude, determino que Vossa Senhoria 
informe quanto 白  exist白ncia de recursos or9ament白rios capazes de atender 白  respectiva despesa ー  
presta'o de servi9os na confec9白o e instala9巨o de 07 lavat6rios de a9o em chapa galvanizada 
18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sa"de 

Gabinete do Prefeitd 05 de maio de 2020 

$ 



メノー乙広  
Gustavo Correia Silva 
Setor de Contabilidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

DO SETOR CONTABIL 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 urg白ncia solicitada, posto que h白  disponibilidade financeira e 
or9ament白ria com a lei Oramentria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de 
Diretrizes Orament白ria, sendo que a despesa da presente solicitac白o ser custeada aela 
ui'iuut'uヒ  UNY/MtFN I /kKl#k, conTorme segue abaixo 

Unidade Orament白ria: 

30700 - Secretaria Municipal de Sa"de 

030701 - Fundo Municipal de Saude de Po96es 

Atividade/Projeto 	10.1 22.09.2.068一Enfrentamento de emerg6nciaem Sa自de - COVI D-1 9 

Elemento de Despesa 	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

Fonte 14 - Transferncias de Recursos 

Po加es - BA,06 de maio de 2020 

Atenciosamente, 



畿 !REFEITh1A MUNICIPAL DE POcoES 

轟CNPJ: 14.200.242/0001-65 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Juridica 

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

o pedido da Secretaria Municipal de Sa"de,encaminha para deferimento e aprova'o desta 

Procuradoria, referente ao processo administrativo n。. 103/2020, considerando a necessidade 

doprestaao de servi9os na confec恒o e instala9自o de 07 lavat6rios de a9o em chapa galvanizada 18, 

como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-1 9), em atendimento a 

Secretaria Municipal de Sa自de. 

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

legalidade, em conformidade com a Lei 8.666/93, a fim de que a Comissao de Licita頭o possa 

executar suas atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada 

Aguardamos a vossa aprecia叫o e aprova9ao se em consonancia. 

Gabinete do Prefeito, 06 de maio de 2020. 

Lean o A ajo M scarenhas 
Prefe to Muni ipal 
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．崖細  。ロFFElてURp' wnJ"- 
~ PRヒ「‘一”ー  
癒鯉 	一‘．、 - nABA●1lA 
露胃L. ESTAD0 UI'ー  

y歩旦  aJU亘DiQ 

EME町A P「。ce55。 
 Adm%fhstratWO n olo3I2020 

5is'en5an o85 ,,n,fl 
)ispenS3 n. OS-b!9ao e n式a胃震1(sete'l \aVat flOS de 

)bietO 0fec3O e iiao m chapa gaIv8環灘tic -'器5t窯】篇】  comoas prinCP 15 viaS, 

器 E器慧l鴛識;:;neste mun"P'。  

;
unto: parecer 3uridCO 
謀器器滞誌

MOREtO TEIXEIM 

麟鳶難麟
5do reqUerimt(0 rata 0 diretde 07(setEs vias, como medid 

UVr誌ntIva ao coVID - 9 - e te munichi*
preventiva ao C 

ご農1 nest---1-,' ごジuF-..Speretaria ordenadot製鷲！！慧  

necessldade d Para CSLl c Il c 'l c。'l c。 'l c。 ":AAn tin cervicO e colacionou aos autos ampla 	c鷲nta 0 

necessIuau
objeto desta dispensa, bem como cota9Oes que demonstram que 

empresa apresentou o melhor custo-befleTiclo 

Inicialmente, cabe ressaltar que a cofltrata9do ut wit 

servi9os, compras e aliena96es a ser feita por6 rgos publicos dever' 

precedida, em regra, por licita戸o, conforme estabelece o artigo 37, inc 

XXI da Constitui9甘o Federal, bem como o artigo 29 da Lei n.2. 8.666ノ  
devidarnente atualizada pelo decreto n29.412/18 

licita9きo: 
Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobi 

fl. 0103/2020 

薫熱procedim

eento administrativo mediante o qseleciona a proposta mais vantajosa paU interesse". 

驚農！黒E de s
sade pblica vivendaPa da Bandepra,o2 - CentroPoeg鰻簿ye crise do sistema sanitses por diversos pases,343 1-5805 	 。 e 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

decorrente da dissemina戸o e prolifera戸o de um novo coronavirus 

(covid-19), inclusive o Brasil. 

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

virus se propaga, o Estado brasileiro vem adotando algumas provid6ncias 

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

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

enfrentamento da emergencia de saude publica de import合ncia 

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

Uma dessas medidas previstas na nova Lei e a contrata戸o 

direta nos casos de aquisi戸o de bens, servi'os, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de saude pロblica 

decorrente da doen'a. 

Afim de facilitar e a assistir o enfrentamento ao surto do 

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

previstas na Lei n9 13.979/2020, estabeleceu uma nova hip6tese de 

dispensa de licita9谷o para contrata96es voltadas ao enfrentamento da 

situa9谷o emergencial. 

Assim fora redigido o art. 49, caput, do referido diploma, in 

verbis: 

Art. 42 -' dispens白vel a licita中o para aquisi戸o de 
bens, servi'os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de 
sa自de p"blica de importncia internacional 
decorrente do coronavirus de que trata esta Lei 

Compreendeu, portanto, o Legislador, que, para 

enfrentamento da nova crise de saude p白blica que se anunciava, 

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

licitag6es, mas ao pr6prio regime de dispensa de licita戸o previsto na Lei 

n9 8.666/93. 

Neste sentido, opinou o Advocacia Geral da Uni谷o, em seu 

parecer sobre o tema: 

P9a. da Bandeiral02 - Centro-Po"es/Ba - Fone(77)3431 -5500- Fax (77)3431-5805 
	

督  
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DE無．肩  

(.,.) para a configura9自o da contrata戸o direta 

emergencial por dispensa de licita戸o, devem ser 

preenchidos os seguintes pressupostos: 

a) Demonstra きo concreta e efetiva de que a 

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

destinados ao enfrentamento da emerg白ncia de 

sa白de 	p"blica 	de 	import合ncia 

internacional decorrente do coronavirus; 

b) Demonstra戸o de que a contrata9谷o ' via 

adequada e efetiva para eliminar o risco. 

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

formalmente em ordem; h白  requisi9さo com descri きo dos servi'os, bem 

como dota9きo or'amentria. 

Pelo exposto, opina-se pelo prosseguimento da contrata戸o 

direta, nas considera'6es supra e nos termos e fundamentos do art. 24, 

inciso IV da lei 8.666/93, art. 04 da Lei n2 13.979/2020 e Decreto Federal 

n99.412/18. 

E o parecer. 

Po'6es/Bahia, 07 de Maio de 2020. 

I 
YA，肝  MACEDO MATOS 

ASSESSORA JURIDICA - OAB/BA 51135 

Pca. da Bandeira02 - Centro-Po96es/Ba - Fone(77)3431 ・5800- Fax (77)3431.5805 

e 

魂  
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糞 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoESCNPJ: 14.200.242/0001-65 

r iis PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

\ lei 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 
0-tellap 

MINUTA DO CONTRATO No 	/2018 MINUTA DO CONTRATO N° /2018 CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO!PRESTACAO DE SERVI9OS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO6ES, E A EMPRESA 

CONTFtATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE pop:5Es, E A EMPRESA 

    

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurIdica de direito 
p自blico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo IIm.。  
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTEe 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 disposi加es da Lei Federal 
6.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 6.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato 
de Fornecimento/Presta"o de Servi9os, mediante as clusulas e condi9es seguintes: 

CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto deste contrato a presta戸o de servi9os na confec戸o e instala戸o de 07 
lavat6rios de a9o em chapa galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Novo 
Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de 

1.2 - A contrata"o dos servios ou fornecimento submete-sea Lei no 8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas ulteriores altera加es ou substitui"es. 
1.4 	- A presente contrata"o est vinculada a DISPENSA DE LICITAAOn0 	/2020, com 
base no, art. 24, Inciso IV, da Lei 6.666/93, Decreto Federal no 9.412/2018 e Portaria do Minist白rio 
da Sa"de n。  18812020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a medida provis6ria n。 92612020; 
1 .5 	- A Contratada ficar自  obrigada a aceitar, nas mesmas condi"es deste contrato, acr白scimos 
ou supress6es na aquisi弾o dos materiais objeto da presente licita"o, de at白  25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei no 8.666/93 com as 
alteraいes da Lei no 8.883/94. 

II ・  CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO OR9AMENTRIA E PRAZO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE Pop:5Es, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurldica de direito 
póblico, com sede na Praça da Bandeira, 024 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.° 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° 
Leandro Aratijo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTEe a empresa e a 

empresa 	 pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o n° 	 com 

enderego na 	 n° 	, CEP 	Bairro 	 representado por, 

	  Portador da Cédula de Identidade sob o n° 	 e CPF sob o 

n° 	  aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato 
de Fornecimento/Prestação de Servigos, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto deste contrato a prestaçáo de servigos na confecção e instalação de 07 
lavatórios de ago em chapa galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Novo 

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

	

1.2 	- A contratação dos serviços ou fornecimento submete-se Lei n° 8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas ulteriores alterações ou substituições. 

	

1.4 	- A presente contratação está vinculada a DISPENSA DE LICITACAOn° 	/2020, com 
base no, art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n° 9.412/2018 e Portaria do Ministério 
da Satide n° 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4°, incluindo a medida provisõria n° 926/2020; 

	

1.5 	- A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos 
ou supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25°A. (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n° 8.666/93 com as 
atterações da Lei n° 8.883/94. 

II - CLAUSULA SEGUNDA - DOTAQÃO ORÇAMENTARIA E PRAZO 

2.1 - As despesas dos servios acima sero cobertas por recursos financeiros oriundos: 2.1 - As despesas dos serviços acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos: 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068—Enfrentamento de emergênciaem Saúde - 
covi D-19 

Elemento de 
Despesa 

3.3.90.30.00 — Material de Consumo 

Fonte 14 - Transferências de Recursos 

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

iii - CLAUSUH A TFRCFIRA - PRFCfl F CflNflIChFS DF PAflAMFNTO F FXFCIICAO III - CLADSIII A TFRCFIRA RPM') F crminiciirs DF PAGAMFNTO F FXFClICAO 
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3.1 - Os valores da planilha de custo acompanhar a nota fiscal de execu"o do servi9o ou 
fornecimento dacontrato 
3.2 - O valor total deste contrato 白  de 	 
3.2.1 - O pagamento atrav6s 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 emiss白o de Nota de Corre"o, ficando 
estabelecido que esse intervalo de tempo n百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 solicita"o da Contratante atravs 
de seu org白o respons白vel 
3.5- O recebimento do objeto desta licita"o, obedecer白  白  s normas fixadas na Lei 8.666/93, e as 
demais disposi"es constantes neste contrato 
3.6-Competir白  ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza"o da entrega do objeto e 
registrar todas as ocorrncias e as deficincias verificadas em relatrio, cuja c6pia ser 
encaminhada 白  contratada, objetivando a imediata corre9含o das irregularidades apontadas 
3.7- A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza叫o do contratante, n白o eximir白白  contratada de 
total responsabilidade na execu9白o do contrato 
3.8 - 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 

IV - CLAUSULA QUARTA - OBRIGA96ES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados 自  Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

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

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

c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidencias 
fiscais e contribui96es de qualquer natureza ou esp6cie, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenci白rios, salrios e quaisquer outros encargos necess白rios 白  perfeita execu9ao 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 aいes 
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por fora de lei, relacionadas com o cumprimenth do 
presente contrato; 

g)Cumprir, fielmente, as obriga96es assumidas, de modo que os servi9os contratados se 
realizem com esmero e perfei9白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自  manter, durante toda a execu9百o do contrato, todas as condi叩es de 
habilita"o e qualifica"o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93 

Pargrafou nico: A empresa dever自  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
1. Prova de regularidade juntoa Fazenda Municipal; 
2. Prova de reqularidade junto a Fazenda Estadual: 

9) 

h) 
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3. Prova de regularidade junto' Fazenda Federal, referente' Dvida Ativa da Uniao e 
Tributos Federals; 

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 

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

o QUINTO DIA U TIL do m6s seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 
20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1o da Lei no 8666/93 com as 
altera"es da Lei n。  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 servi9os, com poderes plenos para gerenciar tcnica e administrativamente o 
mesmo; 

f) Fornecer, em tempo h自bil, 白  CONTRATADA todos os elementos tcnicos e administrativos, 
necess白rios 白  execu"o dos servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
sero realizados os servi9os, objeto deste contrato 

VI - CLAUSULA SEXTA ・  DAS PENALIDADES 
6.1 -A CONTRATADA podero ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei n。  
10.520/02 e no8.666/93 
6.2 - A inexecu戸o total ou parcial injustificada, a execu●o deficiente, irregular ou inadequada dos 
produtos ou servios objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condi96es 
estipulados, implicar na aplica"o das penalidades contidas na Legisla"o em vigor 
6.3 - Alm das penalidades previstas no "caput", e sem prejuizo das mesmas, a contratada ficar 
sujeito 白  s san"es, a seguir relacionadas 

l)Advertencia; 
II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecuc白o total: 
uu'K escisao uniiaierai ao contrato, na nipotese de ocorrer o previsto no inciso II, sem 

prejuIzo do pagamento das respectivas multas; 
IV) Pela rescis自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 paqamento de 
outras multas que j白  tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a 
rescis百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白  02 (dois) anos 

6.4 - As multas sero descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer ius. ou recolhidas 
diretamente a tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir da data de sua comunica戸o, ou, ainda, quando for o caso,cobradas iudicialmente 
6.5 - Para a aplica'o das penalidades aqui previstas, a contratada ser notificada oara 
apresenta喚o de defesa prvia, no prazo de 05 (cinco) dias ロ  teis, contados a Dartir da nntifir.ar,An 
6.6 - As penalidades previstas neste contrato s白o independentes entre si, 6odendo ser aplIcadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuzo de outras medidas cabiveis. 
6.7 - Pelo inadimplemento das obriga96es contratuais, a CONTRATANTE Doder anlicar miiltn a 
CONTRATA」DA, caso n白o sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do 
valnr r$n r'nntratn コ  t, ,aliv,dn me'nc4',rian',nn, 



編l PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
e'i 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

6.8 - Pelo descumprimento das obriga96es mencionadas na cl白usula segunda1 fica a contratada 
sujeito 白  multa diria de 0,1 % (um d6cimo por cento) do valor da contrata戸o, contados a partir do 
primeiro dia subsequente 白  notifica"o de infra●o contratual at白  o 300 (trig白simo) dia do 
inadimplemento 
6.8.1- Ultrapassado este limite, incidir白  multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratual, atualizado monetariamente 
6.9 ・  Caso a contratada n白o assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficar sujeito a 
multa de at白  5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contrata9ao 

VII -CLAUSULA S'TIMA ・  DA RESCISAO E INEXECUCAO 
7.1 ・  O presente contrato poder白  ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei no 
8.666/93 
7.2 - O descumprimento de qualquer clusula deste contrato, bem como de quaisquer disposi"es 
legais que a ele se apliquem, importar na sua imediata resciso, sem prejuzo de repara"o, pela 
parte faltosa, dos danos advindos desta rescis白o 
7.3 - A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua resciso, 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 altera叩es・  
Pargrafo Unico - Nas hipteses de rescis白o com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei no 
8.666/93, n白o cabe ao Contratado direito a qualquer indeniza"o. 

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 litigio, assumindo todas as obriga96es fiscais, trabalhistas e previdenci自rias 

諮胃鵠競臓馴ざ謡脇競器器。 do presente ajuste 
As import白ncias devidas pela Contratada ser白o cobradas atrav白s de processo de execuc白o. 
constituinao este uontrato, tItulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobranCa direta, mediante 
reten9ao ou compensa9ao de cr白ditos, sempre que possivel 

X ・  CLAUSULA DECIMA - DO FORO 
10・1 - Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, para aiuizamento de ouaisauer 
questoes oriunoas ao presente contrato, com ren自ncia expressa de oualquer outro. Dor mais 
pruviieguaao que seja 
10.2 E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de iaual 
teor, na presen9a de U2 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados. 

Po"es, 	de 	de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Municipio de Po96es - BA 

Contratante 
Secretaria Municipal de Sa"de 

Contratante 

xxxxxxxxxxxxxxmxxxxxnxxn 
Contratado 

TESTEMUNHAS 

1ー  
CPF 2-CPF 
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GABINETE DO PREFEITO 

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

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

analisar o pedido da Secretaria Municipal de Sadde, j自  consultado o juridico e Setor Cont'bil, 

visando a prestaao de servios na confec9ao e instala9ao de 07 lavat6rios de a9o em chapa 

galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em 

atendimento a Secretaria Municipal de Sa'de, conforme especifica叫o constante nos autos do 

processo administrativo por isso autoriza a deflagra恒o do procedimento de DISPENSA DE 

LICITACAO, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  9.412/2018 e 

Portaria do Ministdrio da Sa丘de no 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a medida provis6ria 

n。  926/2020, e suas posteriores altera96es a fim de que a Comisso de Licita9ao proceda com os 

trmites legais, conforme Legisla弾o especifica em vigor. 

Po96es, 07 de maio de 2020. 

e・・「o Ara可o ascarenhas 

Pr feito Mu icipal 
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嵩 MUNI喪皇既黒coES 

PORTARIA N. 001/2020. 

De 02 de janeiro de 2020. 

Altera os membros da Comiss白o Permanente de Licita"o no 

含mbito do Municipio de Po"es - BA e d白  outras provid6ncias 

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

das atribui6es que lhe s白o imputadas pelo art. 51 da Lei Federal n。. 8.666/1993 

assim como nos demais dispositivos legais pertinentes, 

RESOLVE: 

Art. 1.. Alterar, nos termos do art. 51 da Lei Federal no. 8.666/1993, a 

Comiss白o Permanente de Licita,o do Municipio de Po"es - BA, que ser 

composta pelos servidores abaixo elencados, com a fun9白o de receber, examinar e 

julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos certames licitatrios que 

venham a ser realizados pela Administra9ao Publica desta municipalidade 

presidente: Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento, no de matricula 4.494 

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Licita96es e Contratos 

II - lo membro: Keli Cristina Lima Santos Gomes, no de matricula 1.604, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servios gerais 

Ill - 2。  membro: Celeste Meira Pereira, no de matricula 1.659, ocupante 

do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servi9os gerais 

Art. 2。. Nomear como membros suplentes da Comissao Permanente de 

Licita9白o do Municipio de Po9己es - BA 

~ -~ 1。  suplente: Marl自cia Teixeira Rocha, no de matricula 4.775, ocupante 

do cargo de chefe da SeC白o de Contratos 

II - 2。  suplente: Manoel Carlos Campos Pereira, no de matricula 4.448, 

ocupante do cargo de chefe de Se,o de Almoxarifado; 

川  - 3。  suplente: Maicon do Nascimento Amaral, no de matricula 6.260, 

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Compras 

 

t 鮮  fl MU? toes 
タ“一・”‘"“ 戸”ノ  

Praa d・B・ndelra, Pf 02,B・I・TO C・ntro, Po'6es - Bahi且 cP 45一260』00 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2EK2NRQKVLMVIYG 

Esta edi o encontra-se no site oficial deste ente 
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Par自grafo ロ  nico. Os suplentes nomeados nos termos deste artigo 

substituiro qualquer membro da Comiss白o Permanente de Licita"o do Municipio 

de Po96es - BA, a exce"o do Presidente 

Art. 3.. Substituir o Presidente da Comiss白o Permanente de Licita9百o, 

em suas faltas e impedimentos, o primeiro membro, e na falta deste, o segundo 

membro 

Art. 4. Os membros da Comiss白o Permanente de Licita9白o do Municipio 

de Po6es - BA, responder白o solidariamente por todos os atos praticados pela 

comissao, salvo se posi●o individual divergente estiver devidamente fundamentada 

e registrada em ata lavrada na reunio em que estiver sido tomada a decis白o 

Art. 5。. Al白m das atribui"es constantes no art. 51 da Lei Federal n。  
8・666/96, aos membros da Comiss白o Permanente de Licita戸o do Municipio de 

Po96es - BA, confere-se os poderes de receber e examinar todos os documentos 

relativos aos certames licitatrios, bem como adotar medidas para realiza"o do 

processo de licita9白o, desde que, nesta ltima hip6tese, os procedimentos nさo 

conflitem com as compet6ncias do Poder Executivo 

Art. 6. O mandato dos membros da Comiss白o Permanente de Licita"o 

do Municipio de Po"es - BA ser白  de um ano 

Art. 7。. Esta portaria entra em vigor nesta data, revogado a Portaria 

040/2018, assim como as demais disposi96es em contrrio 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po96es - BA, 02 de janeiro de 2020 

LEANDRO ARAUJO MASCARENPIAS 

Prefeito Municipal 

 

Pnn n?Oo賛 
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Praa da Bandeira. N' 02, BaIrro Centro, Po'6es - Bahia, cP 45.260-000 

CERTIFICAAO DIGITAL: FEZ5M+J2FK2NRQKvLwpfG 
Esta edi●o encontra-se no site oficial deste ente 
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TERMO DE DISPENSA 
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Keli Cristina Li 
Membro da Comiss含o 

It! PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

畿CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DEDISPENSA DE LICITACAON0 085/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 103/2020 

A COMISSAO DE LICITACAO, no uso de suas atribui"es legais, 

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder presta o de servi9os na 
confec9百o e instala 百o de 07 lavat6rios de ao em chapa galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito 
do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de. Por isso, e para 
restabelecer a ordem e o bom funcionamento do ente pablico pe9o que se firme contrato com respectiva 
empresa abaixo por apresentar proposta mais vantajosa, obedecendo s normas da Lei 8.666/93, conforme 
especifica o da Secretaria Municipal de Saude solicitante do objeto; 

CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura que recomendou por 
Dispensa de Licita9百o; 

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

CONSIDERANDO que ha disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 
contrata きo, conforme informa9o do contador deste Municipio. 

CONSIDERANDO art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  9.412/2018 e Portaria do 
Ministdrio da Sa自de n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a medida provis6ria n。 926/2020 

CONSIDERANDO, que a rela叫o do art. 197 com o inciso XXI do art 37, ambos da Constitui9きo, ' da 
perfeita harmonia. Os termos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do Poder Pbblico local a 
competencia. Referida competencia se espraia pelas seguintes matdrias: a) regulamenta9ao; b) fiscaliza叫o; c) 
controle; d) execu9きo do servi9o, que poder ser feita diretamente ou atrav's de terceiros e tambem por pessoa 
fisica ou jurdica de direito privado 

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

CONSIDERANDO, que os pre9os esto dentro do praticado no mercado, preenchem as condi"es e 
requisitos para atender ao objeto solicitado, cujo contrato dever' ser celebrado com observ合ncia das regras 
previstas da 8.666/93, precipua da Administra叫o, criou-se imediatamente o interesse coletivo primrio 
visando o interesse social. CONSIDERANDOEste momento exige que as a96es para aquisi96es de materiais 
e servi9os para o combate ao novo coronavirus sejam a geis para atender 自  demanda da pandemia. Porm,' 
essencial zelar pelo compromisso com a transparncia das a96es e o fortalecimento de iniciativas que ampliem 
o controle 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 o. Por essas razes comisso cumpre o apontado no parecer Juridico, 
para a contrata叫o de RAMON MORENO TEIXEIRA 03T34271550, pessoa juridica de direito privado, 
Inscrito no CNPJ n34.114.67l ● 'I 1-03, com endere'o Rua CondE'eereira, n。  04,lndai, Po'6es Bahia, CEP 
45.260-000,, com valor R ・  10,00 (setecentos reais). Registre-se e Pulique-se. 

Po96es - BA 18 de maio de 2020 

Joo Pedro &beimt6Nascimento 
Fr$identt.Ua Comisso 

MarIuci 	xeinRochT 
Membro da Comisso 
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$ 

ATA/PARECER DA COMISSAO 

I 



presta9ao de servios na confec"o e instala"o de 07 lavatrios de ao em chapa 
galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID- 
19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde. 

o切eto 

RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoa juridica de direito privado, Inscrito 
no CNPJ n。  34.114.671/0001-03, com endere9o Rua Conde Pereira, n。  04,lndai白, 
Po"es Bahia, CEP 45.260-000, 

Contratado 

1I言品話 eixeira Rocha 
Membro da Comiss白o 

Keli Cristina Lim omes 
Membro da Comiss白o 

難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

昌CNN: 14.200.242/0001-65 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE LICITA9AO 085/2020 

Reunio da Comiss白o Permanente de Licita"o da Prefeitura Municipal de Po"es, 
nomeada pela conforme Portaria n。  001/2020. Reunida com a finalidade especifica de 
instru戸o de processo de DISPENSA DE LICITAいO, art. 24, Inciso IV, da Lei 
8.666/93, Decreto Federal n。  9.41212018 e Portaria do Ministrio da Sa自de n。  
188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a medida provis6ria no 926/2020, 
modificada pela Lei no 8.993/94 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal, essa Comisso dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita,o, para a contrata"o de RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoa juridica de 
direito privado, Inscrito no CNPJ n。  34.114.671/0001-03, com endere9o Rua Conde Pereira, n。  
04,lndai, Po96es Bahia, CEP 45.260-000, com um valor global de R$ 4.900,00 (quatro mil e 
novecentos reais). Ap6s an白lise profunda sobre a contrata9含o em comento, ressaltando ter sido 
dada a devida importancia ao fato de que o preo apresentado esta condizente com os praticados 
no mercado, conforme laudo de avalia"o, n白o havendo, portanto, superfaturamento. Nesse 
interim, somos de parecer favorvel, pela configura戸o da Dispensa de licita"o, na conformidade 
do art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Federal no 9.412/2018 e Portaria do Minist白rio da 
Sa自de n。  188/2020 e LEI 13,979/2020 art. 4。, incluindo a medida provis6ria n。 926/2020. 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 reunio. Assim sendo, eu Jo含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 Comiss百o de Licita"o 

Poes-Ba, 08 de maio dK2020 

Jo白o Pe kRJber9 do Nascimento 、  rresiuenie 



Keli Cristina 
Membro da 

Gomes 
omiss白o 

難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

昌CNPJ: 14.200.242/OWJ1-65 

ADJUDICA9AO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAいONO 08512020. 

A Comiss白o Permanente de Licita,o de Po"es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 
8.666/93, Decreto Federal no 9.412/2018 e Portaria do Minist白rio da Sa"de no 188/2020 e LEI 
13.979/2020 art. 4。, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, e suas altera96es posteriores, e no 
Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da presta"o de servi9os na confec9白o e instala"o de 07 
lavat6rios de a9o em chapa galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Novo 
Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de. Visando a contrata o 
de RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoa juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ 
no 34.114.671/0001-03, com endere9o Rua Conde Pereira, n。  04,lndai, Po"es Bahia, CEP 
45.260-000,pelo valor global de R$ 4.90GOW(iatro mi1ineecentos reais) 

Po加es-Ba, 12 de m$o de 2020 、  
Jo白o PefroJRib'iro do Nascimento 

Presidente 

論扇  Te ix品Roc需一  
Membro da Comiss白o 

I 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITACAONO 085/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto 
Federal n。 9.412/2018 e Portaria do Ministerio da Sa"de n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a 
medida provis6ria n。 926/2020, e suas altera6es posteriores, e no Parecer Juridico, Ratifica o procedimento de 
contrataao direta por Ato da DISPENSA DE LICITAぐAOn。  085/2020, referente a presta叫o de servi9os na 
confec9ao e instalaao de 07 lavat6rios de a9o em chapa galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito 
do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de. Mediante exposto lan9o 
o Ato formal para a contrata 百o de RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoa juridica de 
direito privado, Inscrito no CNPJ no 34.114.671/0001-03, com endere9o Rua Conde Pereira, no 
04,Indai白, Po96es Bahia, CEP 45.260-000,, pelo valor global de RS 4.900,00 (quatro mil e novecentos 
reais), vigencia do contrato del2/05/2020 at' 12/06/2020. Ora ratificado. Po96es, Estado da Bahia. 

Gabinete do Prefeito/1 2 de maio de 2020. 

, 



Poゆes, BA, 12 de maio de 2020 

r 
Liz- 、  osta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CERTIDAO DE PUBLICA9AO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITA9AONO 085/2020 

Certifico oara fins de Drova, a auem de direito, conforme determina9白o legal, o parecer conclusivo 
do processo de DISPENSA DE LICITA9AO, cujo objeto 白  a presta9白o de servi9os na confec 白o e 
instala,o de 07 lavatrios de a9o em chapa galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito 
do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de. Mediante 
exposto lan9o o Ato formal para a contrata"o de RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, 
pessoa juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ n。  34.114.67110001-03, com endereo Rua 
bonde Pereira, n。  04,lndai白, Po96es Bahia, CEP 45.260-000, pelo valor global de R$ 4.900,00 
(quatro mil e novecentos reais),foi devidamente divulgado com publica叫o no mural da Prefeitura 

Secretrio Mu cip・  'e‘・・  inistra9百o e Planejamento 

, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAONO 085/2020 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades do art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  
9.412/2018 e Portaria do Ministdrio da Sa"de n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a 

medida provis6ria n。  926/2020, e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITACAO n。  
085/2020 Objeto: prestaao de servi9os na confec9吾o e instala9ao de 07 lavat6rios de a9o em chapa 
galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID・19), em 

atendimento a Secretaria Municipal de Saude. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrataao de RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoa juridica de direito privado, Inscrito no 
CNPJ n。  34.114.671/0001-03, com endere9o Rua Conde Pereira, n。  04,lndai, Po96es Bahia, CEP 45.260- 
000, pelo valor global de RS 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). 

A Comissao Permanente de Licita頭o, atravds de seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). 

Gabinete do Prefejto, 12 de maio de 2020. 

, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza9ao depresta恒o de servios na confec9ao e instala9ao de 07 lavat6rios de ao em 
chapa galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID- 19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrataao de RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoajuridica de direito privado, Inscrito no 
CNPJ if 34.114.671/0001-03, corn endere9o Rua Conde Pereira, n。  04,lndai, Po96es Bahia, CEP 45.260- 
000,pelo valor global de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), e posterior quita9臣o. 

Gabinete do Prefei ., 12 de maio de 2020. 

S 

Lea ・  o ajo M'scarenhas 
Pref; ito Mu cipal 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.113.324/0001-52

CONTRATO 159/2020 FMS

t

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
POÇÕES COM COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA RAMON
MORENO TEIXEIRA 05134271550.

Pelo presente instrumento de Contrato, O MUNICÍPIO DE POÇÕES-BA, neste ato
representado pelo Senhor Prefeito LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS, com sede à Praça da
Bandeira, 02, Centro, Poções - BA, inscrito no CNPJ sob N° 14.242.200/0001-65 através do FUNDO
MUNICPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o n° 11.113,324/0001-52, com sede à Rua Cardeal da
Silva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260-OOOora denominado CONTRATANTE e, de outro lado
RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n°
34.114.671/0001-03, com endereço Rua Conde Pereira, n° 04,indaiá, Poções Bahia, CEP 45.260-
000, aqui denominada CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 085/2020, nas
disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada peia Lei 8.883/94, resolvem
celebrar o presente contrato de fornecimento, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O presente contrato tem porobjeto a prestação de serviços na confecção e instalação de 07 lavatórios
de aço em chapa galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavírus (COVÍD-
19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrições da DISPENSA DE
LICITAÇÃO n° 085/2020.

Tabela de Quantitativo:
Quantidade

07

Discrição
LAVATÓRIOS ENSTRUTURA EM AÇO

GALVANIZADA CHAPA 18 - CAPANHA EM
COMBATE AO CORONAVÍRUS

Unitário

R$ 700,00

Total

R$ 4.900,00

TOTAL: R$4.900,00

§ 1° A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n° 8.666/93 com suas ulteriores
alterações.
2° A presente contratação está sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
085/2020, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal n° 135/2020, Portaria do
Ministério da Saúde n° 188/2020 e LEI 13.979/2020 art 4°: E Nas contratações para aquisição de
bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será
admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou deprojeto básico simplificado.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
a) O Regime de Execução do presente Contrato é de Preço por item, independentemente de

transcrição, e à Lei Federai 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 solicitação da Contratante.
c) A acão ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de

total responsabilidade na execução,do contrato.

Praça da Bandeira, 02 - Centro - Poções/Ba - Fone{77)3431-1118
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.113.324/0001-52

§ 1° O recebimento definitivo do otajeto deste Contrato, só se concretizará após actotados pela
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as alterações da Lei
3.883/94.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 O prazo do Contrato será da data de sua assinatura até o dia 12 de agosto de 2020, e de acordo
com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 1.058 do Código
Civil Brasileiro;

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
4.1 O Preço Total do objeto ora contratado será de R$ 4.900,00(quatro mil e novecentos reais),
resultante das quantidades constantes da proposta de Preços.
4.2 Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.
§ 1° Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que,
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fief cumprimento deste instrumento.
§ 2° O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Faíura e/
ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue.
§ 3° Quando houver erro de qualquer natureza na emissão 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 não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou
atualizacão do valor contratual.

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

Unidade Orçamentaria

Ativ i d a de/P r o] eto
Elemento de Despesa
Fonte

30700 - Secretaria Municipal de Saúde
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções
1Q.122.09.2.068-Enfrentarnento de emergência Saúde -CQVID-19
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita
14 - Transferências de Recursos

USULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

6,1 -DA CONTRATADA:
6.1.1 A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE.
6.1.2 A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 A CONTRATADA 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, diretarneníe, por seus preposíos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1 .4 A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato.
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades d
abastecimento contido no Edita], que é parte integrante deste Contrato.

Praça da Bandeira, 02 -Centro - Poções/Ba - Fone(77)3431-1113
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6.1.6 Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo
77 da Lei 8.666/93;
6.1.7 A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Ari 55, inciso XII da Lei n°
8.666/93.
6.1.8 comunicar à Prefeitura Municipal de Poções Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior,
dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a
respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena
de não serem considerados;
6.1.9 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato.
Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s):

a) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;
b) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;
c) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e

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

6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 A fiscalização do fornecimento será por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
6.2.3 Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras
sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
6.2.4 Ordem de Compra.

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES
7.1 Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato
conforme discriminado a seguir, sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Lei Federal n°
9.784/99:
7.1.1 Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou
contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao Município.
7.1.2 Constituem ilícitos administrativos as condutas prevista na Lei Federal n.°8.666/93, sujeitando-
se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo,
7.1.3 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos
os seguintes limites máximos:

• 10% (dez por cento) sobre o vator da parcela fixa inicial, em caso de descumphmento total da
obrigação, inclusive na recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de
negar-se a efetuar o reforço da caução dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;

» 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parcela
fixa inicial;

• 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequenfe
ao trigésimo.

i'/yi f -TI ,-,/ upvg.-t, v L̂ JUv?
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7.1.3.1 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
7.1.3.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

7.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
7.1.3.4 Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7.1.3.5 As multas previstas neste item não têm caráter compensaíório e o seu pagamento não eximirá
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
7.1.4 Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições
legais citadas.
7.1.5 Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÀO E DA RESCISÃO
8.1 A rescisão poderá ser;
8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejará a sua rescisão imediata, com
as consequências 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 alterações, sem prejuízo de
outras sanções previstas nesta mesma lei;
8.3 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais
e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato reconhecido pelas
partes os direitos da Administração Pública, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e
seguinte da Lei n- 8.666/93 e suas alterações.
8.4 Poderá ainda o Município de Poções, BA, a seu critério exclusivo e a qualquer tempo rescindir o
contraio mediante prévio aviso à empresa contratada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuízos a que a contratada não tenha dado causa e aos
pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.
8.5 Da rescisão do CONTRATO pelo não cumprimento de CLÁUSULAS contratuais, especificações,
projeíos ou prazos caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.
8.6 Nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93 ou da legislação
específica, não cabe a empresa contratada direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
9.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato,
quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os limites legais
e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a
Proposta de Preços da CONTRATADA;
9.4 Não Será permitidos a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar esl(
Contrato;

)/ s\1
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9.5 Este contrato é regido pela Lei n°. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA - COBRANÇA JUDICIAL
10.1 As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Poções- Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
11.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual
teor e forma na presença de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Poções, 12 de maio de 2020.

Leandrt/Araújo Ma^carenhas
|o Municip;
jnírataníe

Jorge btíís Stíhtos Lemos
Secretário Municipal de Saúde

Contratante

RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550
Contratado

TESTEMUNHAS:

CPF: O i S
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EXTRATO MÊS DE MAIO DE 2020

NOME- O1Í.IETO

FRANCISCO XAVIER JÚNIOR, pessoa jurídica
de direito privado, Inseri Io no CNPJ
Ti"32.4l9.490/000i-5l. com endereço comercial n;i
Travessa Joaquim Lobo 2. lf.1 D, Centro, Jcquie,
Bahia, CEP: 45.260-000, objcto aquisição de
malerial de; expediente em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
BAHIA SIIOWS LOCAÇÕES E
TRANSPORTES F,I»I',[.I, .inscrito no CNIM sob
n" 33. 645, 056/000 1-52, com endereço comercial
Run Joana Angélica, n" 354 - A- Jurema, Tanhacu-
1ÍA, objeto a prestação de serviços na locação de
estrutura metálica com km;i, disnplinadorcs para
separação de aglninerações, fechamentos para
barreiras sanitárias e toldos 3x3 para as barreira
sanitárias, que .serão destinadas para nova
instalação do hospital <|uc será destinadas a receber
possíveis pacientes com sintomas e diagnostico ao
novo corona vírus (COVID- 1 l!).em atendimento a
Secreiaria Municipal de Saúde,
RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550,
pessoa jurídica de direi Io privado. Inscrito no CNPJ
n" 34 1 14,671/0001-03, com endereço Ru» Conde
Pereira, n" 04,lndaià, Poções Bahia, CEP 45.260-
000, objcto a prestação de serviços na confecção e
instalação de 07 lavatório! de aço em chapa
palvani/udu 18, como medidas preventivas a
respeito do Novo Cuivinavinis (COV1D-19), cm
atendimento a SecreUiria Municipal de Saúde

ROGKRIO BRITO SOl>7,A 26041549860,
pessoa jurídica ile direito privado. inscrito no CNPJ
sob n" 2 1.3W. 103/000 l-46,com endereço
comercial Rua Tome de Sou/a, n" l?5. Bairro:
Primavera. Poções-BA, Clil': 45.260-000. objeto o
fornecimento de mascaras em tecido de
algodflo,que serão liigieni/adas, c entregues em
embalagens plásticas lacradas, que serão fornecidas
as pessoas de maior vulnerabilidade social deste
Município, como medidas preventivas a respeito
Coionavírus (COYID-1'Jl, em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde
SIC 1>KSIANAS SERVIÇO, INDUSTRIA K
COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inseri to no CNP.T sob n" 10,819.554/01)1-
79. com endereço cornerciul Tia v. Acre, n" 72 A,
Bairro: Ibirapueru, Vitória da Conquista - BA.
CEP: 45.075-145. objcto do presente contrato o
forneci mento de cortinas em persianas para a nova
instalação do hospital que .será destinado a receber
possíveis pacientes com sintomas e diagnósticos ao
novo Coronavirus (COVID-19). em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde
KRIVALDO GOMliS I)K SOU/A DE POÇÕES
- Iil*P, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito
no CNPJ n" IS.OS2.402/OOOI-48, com endereço
comercial lína Sargento Mor Kiamundo Ci. da
C'nsta, N" 166. Cenli-o. Pirçõe* - RA. CEP: 45.260-
000, objeto o fornecimento d^ lanche para os
colaboradores c servidores que estão trabalhando
nas Barreiras Saimárias. que eslào vinculadas a esla
referida Secretaria como medidas preventivas a
respeito du novo Coronavirus (COV1D-I9), em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde
UMLOG PESQUISAS E MAKKETINC LTDA.
pessoa jurídica de dircilo prhado. Inscrito no O.PJ
n" 09.395.037/0001-30. com endereço Av. Cónego
Pithon, Centro, 11° 46. Poções Bithiu, CEP 45.260-
(100. ohieki a prestaçãn de serviços em locução c

CONTRATO

CONTRATO N" 156-1/21)311
FMS

CONTRATO N" 156/2021)
FMS

CONTRATO N" 151/2020
FMS

CONTRATO N° 160/202»
FMS

CONTRATO N" 166/2021)
FMS

CONTRATO N" 167/2W2II
FMS

CONTRATO N" 158-
1/2020 FMS

VALOR

RS 100.000,00

RS 30.000,00

RS 4.900,00

RS 26.000,00

RS 10.000,00

RS KS.800,00

R$ 5.300,00

PRAZO

08/05/20211 Á
31/12/2020

06/05/2020 Á
23/07/2020

12/05/2(120 Á
1 2/06/2020

12/05/2020 Á
23/07/2020

15/05/2020 A
23/07/20211

15/05/2020 Â
23/07/2020

11/05/2020 Á
ll/Od/2020

MODALIDADE
LICITAÇÃO

PRF.GÃO PRESENCIAL
N» 078/2019

DISPENSA DE
LICITAÇÃO n° 084/2020

DISPEiSSA Dfc
LICITAÇÃO n" 085/2020

DISPENSA DE
LICITAÇÃO n"

086/202(1

DISPENSA DE
LICITAÇÃO ii"

087/2020

DISPENSA DE
LICITAÇÃO n"

08H/2020

DISPENSA DE
LICITAÇÃO n"

089/2020-
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 085/2020.

A Comissão Pennanente de Licitação de Poções - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93,
Decreto Municipal nu 15S/2020,Decreto Federal n" 9.412/218, Portaria do Ministério da Saúde n° lSS/2020 e
suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
085/2020.OBJETO prestação de serviços na confecção e instalação de 07 lavatórios de aço em chapa
galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavírus (COVID-19), em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde, CONTRATADORAMON MORENO TELXEIRA 05134271550, pessoa jurídica
de direito privado, Inscrito no CNPJ n° 34.114.671/0001-03, cora endereço Rua Conde Pereira. n° 04,Indaiá,
Poções Bahia, CEP 45.260-000,Valor global do objeto Adjudicado é de: RS 4.9 O O, O O (quatro mil e novecentos
reais). Com Vigência 12/06/2020, Comissão Pennanente De Licitação, 12 de maio de 2020. João Pedro Ribeiro
Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSÃO;

RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 085/2020.
A Prefeitura Municipal de Poções -Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93. Decreto Municipal
n° 158/2020, Decreto Federal n° 9.412/2ÍS, Portaria do Ministério da Saúde n° ISS/2020, e suas alterações
posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato da DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
085/2020, conforme parecer da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e Parecer Jurídico emitido pelo
Procurador Jurídico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRJO, para
contratação dircta de RAMON MORENO TEIXEIRA. 05134271550, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito
no CNPJ n° 34.114.671/0001-03, com endereço Rua Conde Pereira, 11° 04,Indaiá, Poções Bahia, CEP 45.260-
000,0 OBJETO prestação de serviços na confecção e instalação de 07 lavatórios de aço em chapa galvanizada
18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavírus (COVID-19), em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde, Valor de RS 4.900,00(quatro mil e novecentos reais) com Vigência 12/06/2020, constante
do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃdevendo ser celebrado o contrato com: RAMON
MORENO TEIXEIRA 05134271550, Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2020). Leandro Araújo Mascarenhas
- Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 085/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÕES, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que
foram cumpridas todas as formalidades da Lei n° S.666/93 com as modificações introduzidas pelas Leis n°
8.883/94 e n° 9.648/9S, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 085/2020- OBJETO prestação de serviços na
confecção e instalação de 07 lavatórios de aço em chapa galvanizada IS, como medidas preventivas a respeito
do Novo Coronavírus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, atentando ao Parecer da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO,
para a contratação direta da empresa RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoa jurídica de direito
privado, Inscrito no CNPJ n° 34.114.671/0001-03, com endereço Rua Conde Pereira, n° 04,IndaÍá, Poções
Bahia, CEP 45.260-000},COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, através de seu Presidente, deverá
tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor Global do serviço de: R$ 4.900,00(quatro mil e novecentos
reais) com Vigência 12/06/2020). Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas -
Prefeito Municipal.



27 de Maio de 2020 JORNAl TRIBUNA 00 SERTÃO - PUBUCAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - CNPJ 14.242.200/QGO1-65

EXTRAIO DO CONTRATO N°759/2020 FMS

DISPENSA N° 085/2020.

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES COM COOPART1CIPAÇÃO DO FUNDO
MUNICPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o n° 11.113.324/0001 -52, com sede à Rua Cardeal da Silva, 75
- Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luís Santos Lemos CONTRATADO- RAMON
MORENO TEDCEÍRA 05134271550, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ n° 34.114.671/0001-
03, com endereço Rua Conde Pereira, n° 04,Indaiá, Poções Bahia, CEP 45.260-000,,OBJETOprestação de
serviços na confecção e instalação de 07 lavatórios de aço em chapa galvanizada 18, como medidas preventivas
a respeito do Novo Coronavírus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde,Oriundo da
Dispensa de Licitação N° 085/2020.Data do Contrato 12/05/2020; Valor do Contrato: RS 4.900,00(quatro mil c
novecentos reais), 12/06/2020 Secretario Municipal de Saúde Jorge Luís Santos Lemos, Prefeito - Leandro
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EXTRATO MÊS DK .MAIO DE 2020
NQME-QBJETO

FRANCISCO XAVIER JÚNIOR, pessoa jurídica
Jc direito privado. Inscrito no CN1M
n"32.4 19.490/000! -51, com endereço comercial na
Travessa Joaquim Lobo 2, l(s\, Centro, Jequic,
B:ilii;i, CHP: 45.260-000, objcto aquisição de
niiiteniil de expediente em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúdo.
BAHIA SHOWS LOCAÇÕES E
TRANSPORTES EIRKLl . .inscrito no CNPJ M)b

11" 33.645.056 0001-52.com endereço comercial
Rua Jixina Angélica, ff 354 - A- Jurema, Tanhiieu-
BA, objeto a prestação de serviços na locação do
estrutura metálica com lona, diseiplinadurcs para
sqniravàíí de aglomerações, fsthamentQS para
híirrciras sanitárias e toldos 3x3 para as barreir.i
sanitárias, que serão destinadas para nova
i n si .'ilação ilo hospital que sura destinadas a receber
pussí\ci- piicicnlcs co ni sintonia1 ' L- dÍBgtlOKticD !io
novo eorcma vírus (COV'[D-l'J),cm atendimento a
Secrcuiria Municipal de S.uidi1,
RAMON MORENO TEIXF.IRA «5134271550.
pessi>;i jurídica de direito privjdo, inscrito no CNPJ
n" 3-1.1 14,671/0001-03, com cndiTeco Rua Conde
Pereira, n" 0-t.lndaiã. Puçõcs Bahia. CEP 45.260-
000. ubji:U) a prcsLiçiío de serviços na confecção c
insulava o iJi; 07 lavawrios de J^-D t-ra thapj
galvtmi2ada 1K, como inciiidjs prevcniivas a
respeito do Novo Coronavirus (COV1U-I9). cm
itteiidinii-nlo a Secretaria Municipal do Suúdc
ROGÉRIO BRITO SOUZA 261141549860,
pesso;i jurídica de direito privado. inscrito no CNPJ
sob n" 21.399.l03/0001-'tr,,com endereço
comercial Kuii Tome de Souza, n" l35.Bairto;
Primavera. Povòcs-BA, CEP: 45.2f>0-000. ohjcto o
fnniecimciuo de mascaras cm tecido do
!ilgod:lo,que scriín higienizadas, c onlrcgiies cm
embalagens plíislícas lacradas, que serão fornecidas
PS pessoas de maior vulnerabilidade social deste
Município , corno medidas preventivas a respeito
Coronavirus (COV1D-1Q), cm atcndimiítilo a
Secretaria Municipal de Saúde
S1C PESLiNAS SLHVICO, 1NJ)UST1UA E
COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de dircilo
priv;ido,inscritc no CNPJ .sob n" 1D.S1 9.554/001-
79, com endereço comercial Trav. Acre, n" 11 A,
Bairro: EbirapLiCKi, Vitória da Conquista - BA,
CEP: 45.075-145. objeto do presente contrato o
("orneei mento de cortinas em persianas para :\a
instalação do hospital que será destinado -T receber
possíveis pacientes com sintomas1 e dtHf(DÓ8tÍCD8 ao
novo Corounvirus (COVID-11'), ein aUindinienui a
SecveUiria Municipal de Saúde
KIÍIVAI.OOGOMKSIH' . SOUZA DE POÇOKS
- 1'JI'P, pessoa jurídica de direito privaJo,Inscrito
no CNPJ n" Í8.0S2.402/0001-48, com endereço
comercial Rua Sargenio Mor Riamundo tj. da
Costa. N" 166. Centro, POÇÕIÍN - BA. CEP: 45.260-
00 0. ii li] cio o forneci m filio de lanche porá os
colahoradoics e servidores i[ue estão liubíilhundo
mis linrrciras Sanitárias, que estilo vinculadas a estii
referida Secretaria como medidas picvcnlivas ;i
respeito do novo Coromwíru.i [COV1D-19). em
Litendimento a Secretaria Municipal de Sande
UNILOr, PESQUISAS t'. ÍMARKET1NG 1 TDA,
pessoa jurídica de dii'eilo privaili), Inscriio no CNPJ
n" 09. 31) 5. 03 7/000 1-3(1, com endereço Av. Cónego
Pithon. Ciintro, n° 4fi, PoçOcs Bailia, CEP 45.26(1-
000. objcto a prestação de .serviços em locução e

CONTRATO

CONTRATO N" ISfr-l/2020
FMS

CONTRATO N" 156/2020
FMS

C( iNfRATO N" I5y/2()20
FMS

CONTRATO N" 160/2021)
FMS

CONTRATO N" 166/202(1
FMS

CONTRATO N" 167/21)2»
FMS

CONTRATO N" 158-
1/2020 FMS

VALOR

RS 10(1.000,00

RS miíon.oo

RS 4.900,0»

RS 26.000,00

RS 10.000,00

RS 16.800,00

RS 5.300,00

PRAZO

OH/{JS/202(I Á
31/12/2020

06/05/2020 Á
23/07/2020

12/05/20211 Á
12/06/2030

12/05/2020 Á
23/07/2020

15/05/2020 Á
23/07/2020

15/05/2020 Á
23/07/2020

11/05/2020 Á
11/06/2020

MODALIDADE
LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
N" 078/1019

DISPENSA DE
LICITAÇÃO n" 084/2020

DISPENSA DE
LICITAÇÃO ti" 085/2020

DISPENSA DE
LICITAÇÃO n"

086/2020

DISPENSA [>E
LICITAÇÃO n°

087/2020

DISPENSA DE
LICITAÇÃO n"

088/2020

DISPENSA DE
LICITAÇÃO n"

089/2020.



Quarta-feira
27 de Msío de 2020
8-Ano -N°799

Poções
Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO "N" 085/2020.

A Comissão Permanente de Licitação de Poções - Bahia, com base no an. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93,
Decreto Municipal n" 158/2020,Decreto Federal n" 9.412/218, Portaria do Ministério da Saúde n" 188/2020 e
suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO N"
085/202O.OBJETO prestação de serviços na confecção e instalação de 07 lavatórios de aço cm chapa
galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavírus (COVTD-19), em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde, CONTRATADORAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoa jurídica
de direito privado, Inscrito no CNPJ n° 34.114.671/0001-03, com endereço Rua Conde Pereira, n° 04,IudaÍá,
Poções Bahia, CEP 45.260-000, Valor global do objeto Adjudicado é de: RS 4.90 O, O O (quatro mil e novecentos
reais). Com Vigência 12/06/2020, Comissão Permanente De Licitação, 12 de maio de 2020. João Pedro Ribeiro
Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMJSSÂO;

RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 085/2020.
A Prefeitura Municipal de Poções — Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal
n" 158/2020, Decreto Federal n° 9.412/218, Portaria do Ministério da Saúde n° 188/2020, e suas alterações
posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato da DISPENSA DE LICITAÇÃO N"
085/2020, conforme parecer da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e Parecer Jurídico emitido pelo
Procurador Jurídico Municipal vera formalizai- A DISPENSA DO PROCEDIMENTO L1C1TATÓRJO, para
contratação direta de RAMON MORENO TELXE1RA 05134271550, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito
no CNPJ n° 34.114.671/0001-03, corn endereço Rua Conde Pereira, n° 04;lndaiá, Poções Bahia, CEP 45.260-
000,0 OBJETO prestação de serviços na confecção e instalação de 07 lavatórios de aço cm chapa galvanizada
18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavírus (COVTD-19), cm atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde, Valor de R$ 4.900,00(quatro mil e novecentos reais) com Vigência 12/06/2020, constante
do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃdevendo ser celebrado o contrato eorn: RAMON
MORENO TEIXEIRA 05134271550, Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2020). Leandro Araújo Mascarenhas
- Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 085/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÕES, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que
foram cumpridas todas as formalidades da Lei n° 8.666/93 com as modificações introduzidas pelas Leis n°
8.883/94 e n" 9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 085/2020- OBJETO prestação de serviços na
confecção e instalação de 07 lavatórios de aço em chapa galvanizada 18, corno medidas preventivas a respeito
do Novo Coronavírus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, atentando ao Parecer da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO,
para a contratação direta da empresa RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoa jurídica de direito
privado, Inscrito no CNPJ n" 34.114.671/0001-03, com endereço Rua Conde Pereira, n° 04,Indaiá, Poções
Bahia, CEP 45.260-000,,COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, através de seu Presidente, deverá
tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor Global do serviço de: R$ 4.9 00,0 O (quatro mil e novecentos
reais) com Vigência 12/06/2020). Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas -
Prefeito Municipal.
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EXTRATO DO CONTRATO N°159/2020 FMS

DISPENSA N° 085/2020.

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES COM COOPARTICIPACAO DO FUNDO
MUNICPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o n" 11.113.324/0001-52, com sede à Rua Cardeal da Silva, 75
- Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luís Santos Lemos CONTRATADO- RAMON
MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ n° 34.114.671/0001-
03, com endereço Rua Conde Pereira, n° 04,Indaiá, Poções Bahia, CEP 45.260-000,,OBJETOprestação de
serviços na confecção c instalação de 07 lavatórios de aço cm chapa galvanizada IS, como medidas preventivas
a respeito do Novo Coronavírus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde,Oriundo da
Dispensa de Licitação Nu OS5/2020.Data do Contrato 12/05/2020; Valor do Contrato: RS 4.900,00(quatro rnil e
novecentos reais), 12/06/2020 Secretario Municipal de Saúde Jorge Luís Santos Lemos, Prefeito — Leandro



畿 !!!E!TU1A MUNICIPAL DE POcoES 

畿CINPJ: 14.200.242/0001-65 

~ 

PUBLICA9OES 

e 



27 de Maio de 2020 27 de Maio de 2020 JORNAL TRIBU肌DO証“m0-PU肌にAりOESOFにIAIS JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICACOES OFICIAIS Pagina 43 Pdgma 43 

EX丁RATO M S DE MAIO DEユ呪り  EXTRATO MIES DE MAIO DE 2020 
NOME— OBJETO 

CONTRATO 
VALOR PRAZO 

MODALIDADE 
LICITAÇÃO 

FRANCISCO XAVIER JUNIOR, pessoa jurídica 
de 	direito 	privado, 	Inscrito 	no 	CNN 
ir32.419 490/0001-51. com  endereço COTTICrCial Ms 

Travessa Joaquim Lobo 2. 161 D, Centro. Jequié, 
Bahia. 	CEP: 	45160-000. 	objeto 	aquisição 	de 
material 	de 	expediente 	em 	atendimento 	as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

CON [RAIO N" 156-1/2020 
FMS RS 100.000,00 

08/05/2020A 
31/12/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 
N°078/2019 

BAHIA 	SHOWS 	LOCAÇOES 	E 
TRANSPORTES El REL.:, .inscrito no CNPJ sob 
n' 	33.645.056:0001-52,com 	endereço 	comercial 
Rua Joana Angelica, n" 354. A. lumina, Tanhacu-
BA, objeto a prestação de serviços na lace*, de 
estrutura metalica corn Iona, disciplinadores para 
separação 	de 	aglomerações. 	fechamcntos 	para 
barreiras sanitárias e toldos 3x3 para as barreira 
sanitárias, 	que 	serão 	destinadas 	para 	nova 
instalação do hospital que sera destinadas a receber 
possiveis pacientes coin sintomas c diagnostico ao 
novo coronavirus (COVID-19).ein atendimento a 
Secretaria Municipal de Sande. 

CONTRATO N' 156/2020 
EMS 

RS 30.090.00 

06/05/2020 A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 084/2020 

RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, 
pensos juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ 
irt 34.114671/0001-03, coin endereço 	Rua Conde 
Pereira, n" 04,1ndaia, Poções Bahia, CEP 45.264). 
000, objeto a prestação de serviços na confecção e 
instalação de 07 	lavatórios 	de 	aço em chapa 
galvanizada 	IS, 	como 	medidas 	preventivas 	a 
respeito do Novo Coronavirus (COS/ID-19), cm 
atendimento a Secretaria Municipal de Sande 

CONTRATO N° 15912020 
FMS 

RS 4.900,00 12/05/2020 A 
12/06/2020 

DISPENSA DE 
LicITAÇÃOr 085/2020 

ROGERIO 	BRITO 	SOUZA 	26041549860, 
pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ 
sob 	n° 	21.399.1030001-46,com 	endereço 
comercial Rua Tome de Souza, n" 	135,Bairriy 
Primavera, Poções-BA, CEP: 45.260-000, objeto o 
fornecimento 	de 	mascaras 	em 	tecido 	de 
algocLio,que serão higienizadas, e entregues em 
embalagens plásticas lacradas, que serão fornecidas 
as pessoas de maior vulnerabilidade social deste 
Município, conto medidas preventivas a respeito 
Coronavirus 	I(OVID-19), 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Sande 

CONTRATO N' 160/2020 
EMS 

RS 26.000,00 
12/052020 A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n" 

086/2020 

SIC PESIANAS SERVIÇO. INDLSTRIA E 
COMERCIO LEDA, pessoa juridica de direito 
privado,inscrito no CNN soh n" 10.819.554/001-
79, com endereço comercial Tray. Acre, n" 72 A. 
Bano. 	Ibirapuera. Vitoria da Conquista - BA„ 
CEP: 45.075-145. objeto do presente contrato o 
fornecimento de cortinas em persianas para a noa 
instalação do hospital que sera destinado a receber 
possíveis pacientes coin sintomas e diagnostico 	ao 
novo Coronavirus ((OVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde 

CONTRATO N" 166/2020 RS 10.000.00 

FMS LICITAÇÃO 
15/05/2020 A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
n" 

087/2020 

ERIVALDO COMES DE SOUZA DE POÇÕES 
- EPP, pessoa juridiea de direito prtvadoloserito 
no CNN n" 18.082402/000148, com endereço 
comercial Rua Sargento Mor Riamundo G. da 
Costa, N" 166, Centro, Poetics — BA. CEP: 45./60- 
000, objeto o fornecimento de 	lanche para os 
colaboradores e servidores que estão trabalhando 
nas Barreiras Sanitárias, que estão vinculadas a esta 
referida Secretaria come 	medidas preventivas a 
respeito do novo Coronavirus (COVID-19), cm 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde  

CONTRATO N" 167/2020 RS 16.800,00 

FMS LICITAÇÃO 
15/05/2020A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
n' 

088/2020 

UNILOG PESQUISAS E MARKETING LEDA. 
pessoa juridica dc direito privado. Inscrito no CNPJ 
ri° 09.395.037/0001-30. coin endereço Av. Cifinego 
Pithon. Centro, n° 46. Poções Bahia, CEP 45.260- 
000, objeto a prestação de servi os 	cm locução e  

CONTRATO N" 158- 
1/2020 FMS 

R$ 5.300,00 

11/05/2020A 
11/06/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n* 

089/2020. 
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ADJUDICAぐ入O DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITAいO N。  085/2020 

A Comissao Permanente de Licita9ao de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, 
Decreto Municipal no I 58/2020,Decreto Federal n。  9.412/218, Portaria do Minist'rio da Sade n i 88/2020 e 
suas altera96es posteriores, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITA 】AO N。  
085/2020.OBJETO prestaao de servi9os na confec9ao e instalaao de 07 lavat6rios de a9o em chapa 
galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID・19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sa6de, CONTRATADORAMON MORENO TELXEIRA 05134271550, pessoa jurdica 
de direito privado, Inscrito no CNPJ n。  34.114.671/0001-03, com endere9o Rua Conde Pereira. n。  04,Indai, 
Po96es Bahia, CEP 45.260-000,Valor global do objeto Adjudicado 6 de: ItS 4.900,00(quatro mil e novecentos 
reais). Com Vig己ncia 12/06/2020, Comissao Permanente De Licita95o, 12 de maio de 2020. Joao Pedro Ribeiro 
Do Nascimento ・  PRESIDENTE DA COMISSAO; 

$ 
RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAいO N。  085/2020. 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia. com  base no an. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal 
n。  1 58z2020. Decreto Federal n。  9.412/218. Portaria do Ministrio da Sade n。  188/2020, e suas altera6es 
posteriores, e no Parecer Jurdico, toma publico a Ratifica95o do Ato da DISPENSA DE LICITACAO N。  
085/2020, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e Parecer Juridico emitido pelo 
Procurador Juridico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITAT6RIO, para 
contrataao direta de RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoa juridica de direito privado, Inscrito 
no CNPJ n。  34.114.671/0001-03, com endere9o Rua Conde Pereira, n。  04,Indai自, Po96es Bahia, CEP 45.260-
000,0 OBJETO presta叫o de servi9os na confec9'o e instala95o de 07 lavat6rios de a9o em chapa galvanizada 
18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sa丘de, Valor de RS 4.900,00(quatro mil e novecentos reais) com Vigencia 12/06/2020, constante 
do respectivo Processo de DISPENSA DE LlCITACAdevendo ser celebrado o contrato com: RAMON 
MORENO TEIIXEIRA 05134271550, Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2020). Leandro Arajo Mascarenhas 
ー  Prefeito Municipal 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。 085/2020 

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 modifica96es introduzidas pelas Leis n。  

~ 8.883/94 e n。  9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITACAO N 085/2020 OBJETO presta9ao de servi9os na 
W confec9o e instala9o de 07 lavatorios de a9o em chapa galvanizada 18, como medidas preventivas a respeito 

do Novo Coronavirus (COVID-1 9), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa'de, atentando ao Parecer da 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, IIOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITACAO, 
para a contrataao direta da empresa RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoa jurdica de direito 
privado. Inscrito no CNPJ n。  34.114.671/0001-03, com endere9o Rua Conde Pereira, n。  04,Indai自, Po96es 
Bahia, CEP 45.260-000,,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, atravs de seu Presidente, dever' 
tomar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o de: R$ 4.900.00(quatro mil e novecentos 
reais) com Vigencia 12/06/2020). Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - 
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EXTRATO DO CONTRATO N。159/2020 EMS 

DISPENSA N。 085/2020 

CONTRMLJNTC器.NTE - PDE SAUl慧EITURA MUNICIPAL DE PO ES Cnscrito no CNPJ sob o n 11.113.324/000農器PARTICIsede R認◇器器NDOVa. 75 
bairro centro - Lit?. 4” ・ 2bU・U(JO, representado por Jorge Luis Santos Lemos CONTRATADO RAJvION 

MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoa juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ no 34.114.671/0001ー  
03, com endere9o Rua Conde Pereira, n。  04.Indaia. Poc6es Hahia CFP 45 フ60~00 flfllpTflnrpvt,raハ  ria 
servi9os na confec恒o e instalac'o de 07 lavat6rios de aco em chana g alvanizadn I R rnnin mediAno nrewanth,nc 
a respeito do Novo Coronavirus (COVID-I9). em atendimento a Secretaria Municinal de Sallde flriiindn An 
Dispensa de Licita早言o N。  085/2020.Data do Contrato 12.05/2020: Valor do Contrato: RS 4900 OO(niiatrn mil p 
novecentos reais), 12/06/2020 Secretario Municipal de Saade Jorge Luis Santos Lemos, Prefeito - Leandrc 



Quarta-feira 
27 de Maio dc 2020 
4 一 Ano 一 N. 799 

Quarta-feira 
27 de Maio de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

NOME-OBJETO 
CONTRATO 

.,.. 	- 

VALOR PRAZO MODALIDADE 
LICITAÇÃO 

FRANCISCO XAVIER JUNIOR. pessoa jurídica 
dc 	direito 	privado. 	Inscrito 	no 	CNPJ 
M.32.419.490/000 I-SI, cum endereço comercial na 
Travessa Joaquirn Lobo 1, 161 D. Centro. lequié. 
Bahia. 	CEP: 	45.260-I110. 	<Miens 	aquisição 	de 
material 	de 	expediente 	em 	atendimento 	as 
necessidades da Secretaria Municipal de Sande. 

CONTRATO N' 156-1/2020 
EMS RS 100.000.00 

08/05/21120 Á 
31/12/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 
N" 078/2019 

BAHIA 	SHOWS 	LOCAÇOES 	E 
TRANSPORTES El REL1„inscrito no CNPJ sob 
ir 	33.645.056/0001-52,com 	endereço 	comercial 
Rua loam Angelica, if 354 - A- lurerna, Tanhacu-
BA, objeto a prestação de serviços na locação de 
estrutura metilica cons Iona. clisciplinadores 	para 
separação 	de 	aglomerações. 	fechamentos 	para 
barreiras sanitárias e toldos 3x3 para as barreira 
sanititrias, 	que 	scar, 	destinadas 	para 	nova 
instalação do hospital que sera destinadas a receber 
possíveis paciente< com sintomas c diagnostico ao 
novo coronavirus (COVID-I 9).cm atendimento a 
Secretaria Municipal de Sande, 

CONTRATO N" 156/2020 
EMS 

RS 30.000,00 

06/05/2020 A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n^ 084/2020 

RAMON MORENO-TRIXEMA- -05134271SA1;-
pessoa jurldica de direito privado. Inscrito no CNN 
n° 34.114.671/0001-03, coin endereço 	Rua Conde 
Pereira, n' 04,Indaia, Poções Bahia, CEP 45.260- 
000. objeto a prestação de serviços na confecção c 
instalaçao 	de 	07 	lavatóhos 	de 	aço 	cm 	chapa 
galvanizada 	1R, 	como 	medidas 	preventivas 	a 
respeito do Novo Coronavinis (COVID-19). gm 
atendimento a Secretaria Municipal de Sande 

CONTRATO N" 159/2020 
EMS 

RS 4.900,00 12/05/2020 A 
12/06/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 085/2020 

ROGERIO 	BRITO 	SOUZA 	26041549860, 
pessoa jurídica de direito privado,inserito no CNPJ 
sob 	n" 	21.399 103/000 I-46.com 	endereço 
comercial 	Rua Tome 	de 	SOun. 	n' 	135.1:lain°, 
Pfiniavera, Poções-BA, CEP: 45.260-000, objeto o 
fornecimento 	de 	mascaras 	em 	tecido 	de 
algodão.que serão higienizadas, e entregues em 
embalagens plásticas lacradas, que serão fornecidas 
as pessoas de maior vulnerabilidade social deste 
Municipio. como medidas preventivas a respeito 
Coronavirus 	(COVID-19), 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Sande  

CONTRATO N- 160/2020 
EMS 

RS 26.000,00 
12/05/2020A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n" 

086/2020 

SIC PESIANAS SERVIÇO. INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA, pcs,soa jurídica de direito 
privado.inscrito no CNN sub n" 10819 5543101-
79. com  endereço comercial Tray. Acre. n" 72 A. 
Bairro: 	Ibirapuera, 	Vitoria 	da Conquista - 	BA, 
CEP: 45.075-145 	()Mew de presente contrato o 
fomecimento Jr cortinas cm persianas para a nova 
instalação do hospital que sera destinado a receber 
possiveis pacientes com sintomas e diagnósticos no 
novo Coronavims (COVID-19). ern atendimento a 
Secretaria Municipal de Sande  

166/2020 
EMS 

RSCONTRATON- 	 10.000,00 
l5/05/2021 jÁ  
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 

087;2020 

ERIVALDO COMES DE SOUZA DE POÇÕES 
- EPP, pessoa juridica de direito privadoinscrito 
no CNN n' 	18.082.40251001-44, com endetcst 
comercial 	Rua Sargento Mor Riamundo (i 	da 
Costa, N' 166. Centro. Poções -BA. CEP: 45.2Ml- 
000, objeto o fornesimento de 	lanche para os 
colaboradores e servidores que calk, trabalhando 
nos Barreiras Sanitarias. que estão vinculadas a esla 
referida 	Seerctatia coma 	medidas preventivas a 
respell° do novo Coronavirus (COVID-191, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sande  
UNI LOG 

t ONTRA TO N' 167/2020 
EMS 

RS 16,800,00 
15/05/2020 Á 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 

088/2020 

PESQUISAS E MARKETING LEDA. 
pessoa jurktica de direito privado. Inscrito no CNN 
n° 09.195.03710001-30, eon] endereço Av. Cônego 
Pillion. Centro, n' 46, Poções Bahia, CEP 45.260- 
000. objeto a prestação de serviços 	2in locução e 

CONTRATO N" 158- 
1/2020 FMS 

RS 5.300,00 

II/05/2020 Á. 
11/06/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO nu 

089/2020. 

Po96es Pogões Didrio Oficial do 
MUNIIPIO 

Oficial do 
MUNICIPIO 



Di自rio Oficial do 
MUIIIWPIO 

$ 

● 

ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITAぐAO N。  085/2020 

A Comisso Permanente de Licita9百o de Po'6es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, 
Decreto Municipal nu 158/2020,Decreto Federal n。 9.412/218, Portaria do Minist'rio da Sa"de n 188/2020 e 
suas altera'6es posteriores, e no Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N。  
085/2020.OBJETO presta9ao de servi9os na confec9百o e instalaao de 07 lavat6rios de a9o em chapa 
galvanizada IS. corno medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saude, CONTRATADORAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoajuridica 
de direito privado, Inscrito no CNPJ n。  34,114,671/000l-03, corn endere9o Rua Conde Pereira, n。  04,lndai, 
Po96es Bahia, CEP 45.260-000,Valor global do objeto Adjudicado' de: R$ 4.900.00(quatro mil e novecentos 
reais). Com Vigncia 12/06/2020, Comiss言o Permanente Dc Licita早‘o, 12 de maio de 2020. Joo Pedro Ribeiro 
Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISS入O: 

RATIFICAいO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAいO N。  085/2020. 
A Prefeitura Municipal de Pofるes - Bahia, com base no ad. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal 
n。  158/2020. Decreto Federal n。  9.412/218. Portaria do Ministerio da Sa"de no 188/2020, e suas altera96es 
posteriores, e no Parecer Juridico, torna p"blico a Ratifica9o do Ato da DISPENSA DE LICITAいO N。  
b85/2o20, 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 
contrata''o direta de RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoajuridica de direito privado, Inscrito 
no CNPJ o。  34.114.671/0001-03, com endereco Rua Conde Pereira, n。  04,lndai, Po96es Bahia, CEP 45.260-
000,0 OBJETO presta恒o de servi9os na confec9百o e instala9'o de 07 Lavat6rios de a9o em chapa galvanizada 
18, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sa"de. Valor deRS 4.900,00(quatro nil e novecentos reais) corn Vigencia 12/06/2020, constante 
do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITACAdevendo ser celebrado o contrato corn: RAMON 
MORENO TEIXEIR A 05134271550, Gabinete do Prefeito. 12 de maio de 2020). Leandro Arajo Mascarenhas 
ー  Prefeito Municipal 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  085/2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES, BAHIA. no uso de silas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei n。  8.666/93 com as modifica9るes introduzidas pelas Leis n 
8.883/94 e n。  9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITACAO N 085/2020 OBJETO presta9'o de servi9os na 
confec9o e instala9do de 07 lavat6rios de a9o em chapa galvanizada IS, como medidas preventivas a respeito 
do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de, atentando ao Parecer da 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITACAO, 
para a contrata9ao direta da empresa RAMON MORENO TEIXEUtA 05134271550, pessoa juridica de direito 
privado. Inscrito no CNPJ n。  34.114.671/0001-03, com endere9o Rua Conde Pereira, n。  04,lndai. Po96es 
Bahia, CEP 45.260-000,,COMISSAO PERMANENTE DE LICITAいO, atrav's de seu Presidente, dever 
tomar as medidas cabiveis, tendo emil vista o Valor Global do servi9o de: ItS 4.900,00(qtmatro mil e novecentos 
reais) com Vigencia 12/06/2020). Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas ー  
Prefeito Municipal 

Qu aria何Ia 
27 de Maio de 2020 
8-Ano -No799 Po96es 



Dirio Oflciul cio 
MUMUPIO Po96es 

Quartakra 
27 de Maio de 2020 

9-Ano -NO799 

EXTRATO DO CONTRATO No159/2020 FMS 

DISPENSA No 085'2020 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES COM COOPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob on。  11.113.324/0001-52, com sede' Rua Cardeal da Silva, 75 

Bairro Centro - CE?. 45.260-000. representado por Jorge Luis Santos Lemos CONTRATADO RAMON 
MORENO TEIXEIRA 05134271550, pessoa juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ n。  3& 114.671/0001 - 
03, com endere9o Rua Conde Pereira, n。  04,Indai合, Po96es Bahia, CE? 45.260-000,,OliJETOpresta9きo de 
servi9os na confec‘自o e instala9o de 07 lavat6rios de a9o em chapa galvanizada IS, como medidas preventivas 
a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19). em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de.Oriundo da 
Dispensa de Licita戸o N。  085/2020.Data do Contrato 12/05/2020; Valor do Contrato: R$ 4.900,00(quatro mil e 
novecentos reais). 12/06/2020 Secretario Municipal de Sa丘de Jorge Luis Santos Lemos, Prefeito - Leandro 

● 
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