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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 085/2020 

MODALIDADE LICITAT6RIA: DISPENSA DE LICITA9AO N。  079/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saロde. 

OBJETO: aquisi9白o de pulverizadores para higieniza9白o de ambientes como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assistencia qualificada 
atrav白s da Secretaria de Sa"de do Municipio 

CONTRATADO: MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LIDA, pessoa juridica, Inscrito no 

CNPJ sob o n。  05.831.541/0001-85, com endere9o na Pra9a Victor Brito, 15, Centro, Vit6ria da 

Conquista ー  Ba, CEP 45.000.235 

VALOR GLOBAL: R$ 11.060,00 (onze mil e sessenta reais) 

EMBASAMENTO LEGAL: art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Federal no9.412/2018 e 

Lei 13.979/2020 

DATA DA DISPENSA: 14 de abril de 2020 

DATA DA RATIFICACAO: 17 de abril de 2020 

DATA DA CONTRATACAO: 17 de abril de 2020 

VIGENCIA: 17/04/2020 at白  30/04/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA9AO - PORTARIA N。  001/2020 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



AUTUA9AO 

Aos 06 (seis) dia do m's de abril de 2020, autuo o oficio requisitrio da 

secretaria e os documentos que adiante se v. 

ン’ 
Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 

ら  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No085/2020 

OBJETO: aquisi弾o de pulverizadores para higieniza9白o de ambientes como medidas preventivas 
a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assistencia qualificada atrav白s da 
Secretaria de Saude do Municipio. 



， " PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 06 de Abril de 2020 

Oficio 160/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita戸o de Dispensa 

SOLICITA9AO  

Exp6e-se a necessidade de aquisi9ao de pulverizadores para higieniza頭o de ambientes 
como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim, a 
assistncia qualificada atrav白s da Secretaria Municipal de Saude 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白de do Municipio de Po96es-BA, solicito que se inicie o Processo de 
Dispensa de Licita9白o para a aquisi9白o de pulverizadores para higieniza9白o de ambientes, 
como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19). Justifica-se tal 
solicita"o, com base na Lei n。  13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as 
medidas para enfrentamento da emerg白ncia de saude p自blica de import白ncia internacional 
decorrente do Coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, especificamente ao Art. 4 que 
dロ 

認 Art. 4destinadoscoronavrus難繊
I a licitao para ato da emergncia
a Lei, (Redao da鴛鰻5, servios,Ca de impoProvisria n灘鮮晋ria, e indecorre謂osdo 

● enquaミ1 p A denquanto perdu器器器揺麗u誤詣I晋讐姦盟慧濡驚論器忠器 aplica-secoronav「ごenas 

dis述糾轟as contrataes ou aquisi es realizadase com fulcrositio oficial especfico na rede mundial de computado蓄器醤留mediatamenrin nn霊  
co黙r, alern' das informa es previstas no§ 3。  do art. 8。  da Lei n。  12,527, de 18 de novemhrn do2 ni I  

器謡農畿凱器器隣器器需 na Receita Federal do Brasil 。 prazo contratual, o v;ro;- e; 

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

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

Art. 4。-B Nas dispensas de licita"o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as 
condi加es de: (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

叢?46*S Rua: cardaI da Stva, 75, centro, Po6es-Ba e-mail: financeirosaude2Ol7@gnaiItm  Fone- (77) 3431-4350 
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町  PREFEITURA MUNICIPAL. DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

I - ocorrencia de situa"o de emerg白ncia' (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926! de 2020) 

ハーー - IIニ  necessidade de pronto atendimento da situa頭o de emerg白ncia (Incluido pela Medida Provis6ria n。  
りLD, oe ZULU1 

bens 器b篇鷺器需隠諾器na de pessoas,do pela Medida P認5,r詳麗麗議静。5, equipamentos e outros 

pe白
IV - limita o da contrata o parcela necess白ria ao atendimento da situa9o de emerg白ncia. (IncluIdo

pela Medida Provis ria n 926, de 2020) 

Art. 4。-C Para as contrataゆes de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da 
emergencia de que trata esta Lei, n白o ser白  exigida a elabora9白o de estudos preliminares Quando se tratar de 
Dens e servi9os comuns. (Incluido pela Medida Provisria n。 926, de 2020) 

contraArt. 
I 4-D

d 
O Gerenciamento de

n 
Riscos da contrata o somente ser白  exigivel durante a gesto do

contrato. (Incluido pela Medida Provis ria n 926 de 2020) 

Art. 4。-E Nas contrata"es para aquisi"o de bens, servi9os e insumos necess自rios ao enfrentamento 
aa emergencta que trata esta Lei, sera admitida a apresenta9白o de termo de refer白ncia simplificado ou de 
projeto Dasico simplificado. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

。 cap孟ふ品 t農需認認昌試盟器胃 ou926 議器。 b白sico simplificado a que se refere 

- declara9白o do objeto: (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

III ー  descri"o resumida da solu"o apresentada; Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

IV ー  requisitos da contrata9白o' (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

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

pe白 
 VI - estimativas dos preos obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes par白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 mEdia especializada (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

。～、h、 c) sitios eletr6nicos especializados ou de dominio amplo' (Includo pela Medida Provis6ria n。  926, de 

2020) 

d) contrata96es similares de outros entes p白blicos' ou (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

e) pesquisa realizada com os potenciais fomecedores; e (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 

  

    

VII - adequa9白o or9ament白ria. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

§ 2。  , Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, ser dispensada a estimativa 
ae pre9os 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 
uontrataao,peio vocier Vubflco por valores superiores decorrentes de oscila加es ocasionadas pela variac白o de 
pre os, nipotese em que devera haver justificativa nos autos. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de2020) 

comp姦ば一二轟器篇篇 rv器鷺o defi forrjustificati篇ed器誌智器adores de servi9o, a autoridade'nsar a 

2020) 

Rua: cardeal da Silva, 75, centro, Po6es-Ba e-mail hnanceIrosaude20l7@gmaji, 】。m Fone. (77) 3431-4350 

	

豊?6峯6'$ 



町  4 IS PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POODES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MET NICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

難鷺薫鞭糞響麟競灘熊ま驚騰驚  

Art. 4-G Nos casos de licita o na modalidade prego, eletr nico ou presencial, cujo objeto seja a
aquisi o de bens, servios e insumos necess rios ao enfrentamento da emergncia de que trata esta Lei, os
prazos dos procedimentos licitatrios ser o reduzidos pela metade. (Incluido pela Medida Provisria n 926, de
20201 

apresentação de documentação relativa regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou 
mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa 
Seguridade Sodal e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituiçao. f Incluido 
pela Medida Provisória n° 926, de 20201 

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 emergancia de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitatórios serao reduzidos pela metade. (Incluido pela Medida Provisória n° 926, de 
20201 

§ 1 。 Quando o prazo original de que trata o caput for n"mero i mpar, este ser白  arredondado nara o 
numero inteiro anteceoente, (Incluido Dela Medida Provis6ria n。 926, de 20201 

§ 2 。 Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente ter昏o efeito devolutivo. (Incluido pela Medida 
Provis6ria n。  926, de 20201 

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

§ 2° Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. (Incluido pela Medida 
Provisória n° 926, de 20201 

S 3。  Fica dispensada a realizac白o de audincia pロblica a que se refere o art. 39 da Lei n。  8.666, de 21 
de junho de 1993 para as licita96es de que trata o caput. (Incluido pela Medida Provisoria nv り  2b, ae Z uzui 

~ 

	

	Art. 4。-H Os contratos reciidos por esta Lei ter白o prazo de dura"o de at seis meses e poder白o ser 
W ロrorroaados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento aos efeitos aa 

situa"o de emerg白ncia de sa自de publica. (Incluido Dela Medida Provisona 1V り  2b, ae zuzuj 

Art. 4。-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra"o publica 
ooder orever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi加es contratuais, acr白scimos 
ou supress6es ao objeto contratado, em at cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato. (Incluido pela Medida Provis6ria 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 necessarias. Para maiores esclarecimentos segue anexo Lei 
no 13.979/2020 e Decreto Municipal n。  135/2020 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cota96es realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA, 白  a que 

melhor atende as demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie contrato 
entre o Fundo Municipal de Saude, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa 
MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob ii。  05.831.541/0001ー  

t 85. cujo obieto 白  a aauisiCao de pulvenzadores para rllglenlza9ao ae amolentes, como 
W medidas preventivas a respeito do Coronavirus (GOVID-19), Hcando o valor contratual em 

R$ 11.060,00 (onze mil e sessenta reais). Vale ainda ressaltar que o contrato ter vig白ncia 

ao dia 17 de Abril do ano em curso, com prazo at白  o dia 30 de Abril do ano de 2020 

As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta dos recursos da Dota戸c 

Orcament自ria a secjuir especificada 

§ 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 Incluido pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

• 
Art. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de aid seis meses e poderão ser 

prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situação de emergência de saúde pública. f Incluido pela Medida Provisória n° 926, de 20201 

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

E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, o município terá que 
tomar as medidas preventivas necessaries. Para maiores esclarecimentos segue anexo Lei 
n° 13.979/2020 e Decreto Municipal n° 135/2020. 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cotações realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA, é a que 
melhor atende as demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie contrato 
entre o Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa 
NIODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 05.831.541/0001- 

. 85, cujo objeto é a aquisição de pulverizadores para higienização de ambientes, como 
medidas preventivas a respeito do Coronavírus (COVID-19), Ficando o valor contratual em 
R$ 11.060,00 (onze mil e sessenta reais). Vale ainda ressaltar que o contrato terá vigência 
ao dia 17 de Abril do ano em curso, com prazo até o dia 30 de Abril do ano de 2020. 

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

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente 

FONTE 02 — Receitas e Transf. de Impostos 

Diante desta demanda,a contratao de empreご器
de vossa Senhoria a
a aquisio acima cit意鴇器蕊器 de Dispensa para 

Na certeza de vossa compreenso, elevando nossos votos de estima e considera弾osubscrevemo-nos. 

Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para 
a contratação de empresa para a aquisição acima citada, neste municipio. 

Na certeza de vossa compreensào, elevando nossos votos de estima e consideração, 
subscrevemo-nos. 

Rua: cardeal da Silva, 75, Centro, Po6es-Ba e-n,ai: financeWosaude2O17@gmaii corn Fone (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Sava, 75, Centro, Pooões-Ba e-mail: financeirosaude2017@gmail.com,  Fone. (77) 3431-4350 豊?び'4 5 PiKtie$ 

   



町  

昌  

Atenciosamente, 

Jorge Lu,s-Santos Lemos 
Sec. Murilcip'l de Saロde de Poc6es 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Rua: Cardeal da Silva, 75, Cenfro, Po6es-Ba e-mail flnancewosaude2017@gnailcmi Fone (77) 3431-4350 
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畿  

Presid6ncia da Republica 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N。 13.979,  DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Texto compilado 	
Disp6e sobre as medidas para enfrentamento da 
emerg6ncia de sa"de pロblica de importancia 
器l驚品I轟。認れ。鴨I；二av轟農農器  internacional decorrente do coronavirus respons自vel 
pelo surto de 2019. 

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

Art, 1。  Esta Lei disp6e sobre as medidas que poder白o ser adotadas para enfrentamento da emerg6ncia de 
saude publica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus respons自vel pelo surto de 2019 

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

§ 2 。 Ato do Ministro de Estado da Saロde dispor sobre a dura"o da situa"o de emerg6ncia de sa"de publica 
de que trata esta Lei. 

§ 3 。 0 prazo de que trata o§ 2。  deste artigo n吾o poder自  ser superior ao declarado pela Organiza9言o Mundial 
de Saロde. 

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

~，ー  isolamento; separa9言o de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 
mercaaonas ou encomenoas postais atetacas, de outros, de maneira a evitar a contamina"o ou a propaga"o do 
coronavirus; e 

II - quarentena: restri9白o de atividades ou separa9白o de pessoas suspeitas de contamina9白o das pessoas que 
n白o estejam doentes, ou de bagagens, contineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 
contamina'o, de maneira a evitar a possivel contamina"o ou a propagac白o do coronavirus 

一  - - Pargrafo ロ  nico.h As defini96es estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanit自rio Internacional, constante 

びハnexo ao uecrew rr iu.ziz ロe iu Ce janeiro de 2O2U aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber 

Art. 3。  Para. enfrentamento da emergencia de saロde publica de importancia internacional decorrente do 
uuroflavlrus・  as autoriaaaes pooerao. anotar, no ambito de suas competencias, dentre outras, as seguintes 
uneolロas・ 	(Neoa9ao nada  pela Medida l-'rovisOna nu926,  de 2020) 

Iー  isolamento; 

II - quarentena; 

川  - determina9昏o de realiza9白o compuls6ria de 

a) exames medicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clinicas; 

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

www.pIanaito.gov,brfccivjjo3/a(o2o1 g2o22/2D2o/iejJL1 3979.htm 

● 

1旧  



15/04/2020 
	 L13979 

e) tratamentos m6dicos especIficos; 

IV ・  estudo ou investiga"o epidemiol6gica; 

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

VI - restri"o excepcional e temporria, conforme recomenda"o t白cnica e fundamentada da Agencia Nacional 
de Vigilncia Sanit白ria, por rodovias, portos ou aeroportos de: 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria n。  926 
de 2020) 

a) entrada e saIda do Pais; e 	(Includo  pela Medida Provisoria n。  926 de 2020) 

b) locomo"o interestadual e intermunicipal; 	(Incluldo  pela Medida Provisoria no 926 de 2020) 

VII - requisi 白o de bens e servios de pessoas naturais e jurdicas, hiptese em que ser garantido o 
pagamento posterior de indeniza"o justa; e 

V川ー  autoriza"o excepcional e temporria para a importa9言o de produtos sujeitos 白  vigil自ncia sanitria sem 
egistro na Anvisa , desde que 

a) registrados por autoridade sanitria estrangeira; e 

b) previstos em ato do Minist6rio da Sa自de 

§ 1。  As medidas previstas neste artigo somente poder白o ser determinadas com base em evid白ncias cientficas 
e em an白lises sobre as informa96es estrategicas em sa自de e dever白o ser limitadas no tempo e no espa9o ao mnimo 
indispens自vel 白  promo"o e 白  preservaC白o da sa自de publica 

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

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de sa"de e a assistencia 白  familia 
conforme regulamento; 

II - o direito de receberem tratamento gratuito; 

確盛鷲器留閣課idade,ento S撚鯛獄器嵩 e sconst驚意認鴛留請湾認雛瑠1: 

dec
。 	3; Ser considerado falta justificada ao servi9o publico ou a atividade laboral privada o periodo de ausencia

decorrente das medidas previstas neste artigo. 

一L-一L § 4。  As pessoas dever白o sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento 
ueias acarretara responsaoiuiza9ao, nos termos previstos em lei. 

§5。  Ato do Ministro de Estado da SaOde 

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

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

prcv編もo no incbo VI do oaput dcgtc→・もge, 

」 	 §6。  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saロde, da Justi9a e SeguranGa P"blica e da Infraestrutura 
oispora soore a mealaa prevista no inciso VI do caput. 	(Reda9白o dada  pela Medida Provisoria no 927 de 2020) 

ww.pianafto.gov・ br/ccivjio3/ato2o1 9-2022/2020/lei/LI 3979.htrn 	
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§ 6。-A O ato conjunto a que se refere o§ 6。  poder自  estabelecer delega"o de competencia para a resoluG白o 

dos casos nele omissos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  927 de 2020) 

§ 7。  As medidas previstas neste artigo poder白o ser adotadas 

I - pelo Ministrio da Saude; 

II - pelos gestores locais de saude, desde que autorizados pelo Minist白rio da Saude, nas hipteses dos incisos 
~,II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou 

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

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

§ 90 0 Presidente da Rep"blica dispora, mediante decreto, sobre os servios pロblicos e atividades essenciais 
a que se reterem o§ 8o. 	(Incluido pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 10. As medidas a que se reterem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execu9白o de servi9os 
pロblicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente podero ser adotadas 
em ato especifico e desde que em articula●o pr白via com o 6 rg含o regulador ou o Poder concedente ou 
utorizador. 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。  926,  de 2020) 

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

ccta Lci. 

Art. 4。  E dispensavel a licita9白o para aquisiao de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergencia de sa"de p自blica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus 
de que trata esta Lei. 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria nD 926 de 2020) 

§ 1 。 A dispensa de licita9ao a que se refere o caput deste artigo 6 tempor白ria e aplica-se apenas enquanto 
perdurar a emergencia de sa"de p"blica de importncia internacional decorrente do coronavirus. 

§ 2 。 Todas as contrata96es ou aquisi6es realizadas com fulcro nesta Lei sero imediatamente disponibilizadas 
tT sitio一  oficial especifico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, al白m das 

niorma9oes previstas no s  i ao art. b 03 Lei . n。  1Z ・ bダ  de lo Ce novembro de ZU11, o nome do contratado, o 
numero ae sua l nscri9ao na K eceita t-eaerai 00 brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 
contrata9ao ou aquisi9ao 

que e蒜“「蓄器認器畿：需冒認器豊鵠奮謂器器轟器認 n篇農認臨器器  
suspenso, quando se tratar, comprovadamente,) deu nica fornecedora do bem ou servio a ser adquirido
(Includo pela Medida Provis ria n 926 de 2020) 

eq uibem鳶4-A A aqntos novosindo. 灘鱗e a con)rnecedadida P羅綴繊『sepie需器caput do art.。  4 no se restnindies de uso e funcionament器  

de 	
Art. 4-B Nas dispensas de licita o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condi6es

de: 	(Incluido pela Medida Provis ria n 926 de 2020) 

I- ocorr白ncia de situa9白o de emerg6ncia; 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。  926 de 2020) 

。。一 Jり！!99essIdadede pronto atendimento da situa9白o de emergencia; 
tIZQ  ue ZULU) 

(Incluido  pela Medida Provisdria n。  

  

一  -川一  existncia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta"o de servi9os, equipamentos e outros bens, 
puolicos ou particulares; e 	(inciuldo  pela Medida Frovisoria n。  926 de 2020) 

www・planalto.gov.br/cclviiOa/3t020192o22/2ロ2o/Iej,L1  3979.htm 	
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IV - limita"o da contrata9ao 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa9白o de emerg6ncia. 	(Incluido 
pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

Art. 4。-C Para as contrata96es de bens, servios e insumos necess白rios ao enfrentamento da emergencia de 
que trata esta Lei, n白o ser exigida a elabora9白o de estudos preliminares quando se tratar de bens e servios 
comuns. 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。  926,  de 2020) 

Art. 4。-D O Gerenciamento de Riscos da contrata9百o somente ser白  exigivel durante a gest白o do contrato 
(Includo  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

Art. 4。-E Nas contrata96es para aquisi9白o de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da 
emergencia que trata esta Lei, ser白  admitida a apresenta9ao de termo de referncia simplificado ou de projeto b白sico 
simplificado. 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。  926,  de 2020) 

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

~ ・  declara9白o do objeto; 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。  926 de 2020) 

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

Ill ー  descri9ao resumida da solu9白o apresentada; 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。  926.  de 2020) 

IV ー  reuuisitos da contratac白o: 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。  926. de 2020) 

V - cntenos ae meai9ao e pagamento; 	( inciuiao  pela Meacca vrovisona nu り  zb ae ZuLu) 

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

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

b) pesquisa publicada em midia especializada; 	(Includo  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

 

c) stios eletrnicos especializados ou de dominio amplo; (Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 
2020) 

   

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

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

VII - adequa9白o or9amentria. 	(Incluldo  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 2 。 Excepcionalmente, mediante iustificativa da autoridade competente, ser白  dispensada a estimativa de 

qrecos oe que trata o inciso vi ao caput. 	(Incluido  pela Medida Frovisoria nu 92b,  de 2020) 

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

Art. 4。-F Na hip6tese de haver restri"o de fornecedores ou prestadores de servio, a autoridade competente, 
excepcionalmente e mediante justificativa, poder白  dispensar a apresenta戸o de documenta9白o relativa 白  regularidade 
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilita,o, ressalvados a exigencia de 
apresenta"o de prova de regularidade relativa 白  Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXX川  do 
旦旦  put do art. 7。  da Constitui9白o. 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。  926 de 2020) 

Art. 4。-G Nos casos de licita9白o na modalidade pregao, eletr6nico ou presencial, cujo objeto seia a aquisi9ao 
de bens, servi9os e insumos necess自rios ao enfrentamento da emergencia de que trata esta Lei, os prazos dos 
procedimentos licitat6rios sero reduzidos pela metade. 	(Incluido  pela Medida Provisria n。 926,  de 2020) 

§ 1 。 Quando o prazo original de que trata o caput for n自mero 「  mpar, este ser白  arredondado para o n"mero 
inteiro anteceaente. 	(incluido  pela Medida ProvisOra n。 926,  de 2020) 

§ 2 。 Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente ter自o efeito devolutivo. 	(Incluido  nela Medida  
rrovisoria n。  3Zb oe zuz切  

-, 3 Fica dispensada a realiza"o de audincia p"blica a que se refere o art. 39 da Lei n。 8.666 de 21 de 
junrio oe iりy i para as ucita9oes ae que trata o caput. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

www.planaito.gov.br/ccivii  031 ato2Ol9-2022/2020/iei/L1 3979.htm 	 4石  
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Art. 4-H Os contratos regidos por esta Lei ter白o prazo de dura"o de at白  seis meses e poder白o ser 
prorrogados por periodos sucessivbs, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situa"o de 
emerg白ncia de sa"de pロblica. 	(Includo  pela Medida Provisoria no 926,  de 2020) 

Art. 4-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra"o p"blica podera 
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi6es contratuais, acrscimos ou supress6es 
ao objeto contratado, em at白  cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 	(Incluido  pela Medida 

Provis6ria no926,  de 2020) 

Art. 5ロ  Toda pessoa colaborar自  com as autoridades sanit白rias na comunica9ao imediata de 

I・  possiveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus; 

II - circula"o em 自  reas consideradas como regi6es de contamina9白o pelo coronavlrus. 

Art. 6。 E obrigat6rio o compartilhamento entre6 rg白os e entidades da administra9ao p"blica federal, estadual, 
distrital e municipal de dados essenciais a iaenrilica9ao ae pessoas inrectaoas ou com suspeita ue iniecyao pelo 
coronavirus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propaga9自o 

§ 10 A obriga"o a que se refere o caput deste artigo estende-se 白  s pessoas jur「dicas de direito privado 
quando os dados forem solicitados por autoridade sanitria 

○ §2二  0 Minist白rio da Sade manter dados p,bhcos e atualizados sobre os casos confirmados・』  suspeitoseem 
investiga9ao, reiativos a situaCao ce emergencia puDuca sanitana, resguaraanao o aireito ao sigiio uas iniormaりoes 
pessoais. 

Art. 6。-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concess白o de suprimento de fundos e por item de 
despesa, para as aquisi6es e contrata96es a que se refere o caput do art. 4。, quando a movimenta9白o for realizada 
por meio de Carto de Pagamento do Governo: 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

~ - na execu9巨o de servios de engenharia, o valor estabelecido na alnea" a" do inciso I do caput do art. 23 da 
Lei n。  8.666 de 21 de  junho de 1993' e 	(IncluIdo  pela Medida Provisoria n。 926 de 2020) 

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

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

§ jO Ficar白o suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso 白  informa9ao nos d rgaos ou nas entidades 

La administra9白o p旦blica cujos servidores estejam sujeitos a re里me de quarentena, t&etrabalho ou equivalentes e 
'ue, necessariamente, aepenoam ae: 	ynciuioo  peia Meocoa rrovisoria nv 14じ  oe zuzuJ 

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

(Incluido  pela Medida 
Provisbria n。  928 de 2020) 

II - agente p"blico ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situa9自o de 
emerg6ncia de que trata esta Lei. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928 de 2020) 

§ 2 。 Os pedidos de acesso 白  informa"o pendentes de resposta com fundamento no disposto no§ 1。  devero 
ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade 
publica a que se refere o Decreto Legislativo n。  6.  de 20 de mar9o de 2020. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  
928  de 2020) 

§ 3 。 N巨o sero conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a pedido de informa戸o 
negados com fundamento no disposto no§ 1。. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 928 de 2020) 

§ 4 。 Durante a vigencia desta Lei, o meio legtimo de apresenta"o de pedido de acesso a informac6es de aue 
trata o art. iu da Lei nu 12.521. de 201! ser exriiisivamente n sist ・mュ  dicnnnivi n2 intarnot (Inrii,rin naiっ  RAnrflrl.m 
口rn,,icA.-in -,o oつQ tin つnつ(1\ 

§ 5 。 Fican suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso 白  informa"o de 
que trata aL ei nリ  lリ i・ on oe ZUi]. 	( inciuioo  peia Medida ProvisOria n。 928,  de 2020) 
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Art. 6。-C N白o correro os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em 
processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo n。  6, de 
2020. 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。  928 de 2020) 

Pargrafo " nico. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplica"o de san96es 
administrativas previstas na Lei n。 8.112,  de 1990 na Lei n。 9.873,  de 1999 na Lei n。  12.846 de 2013 e nas demais 
normas aplic白veis a empregados p"blicos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928!  de 2020) 

Art. 7。  0 Ministrio da Sa"de editar os atos necess白rios 自  regulamenta9白o e operacionaliza9白o do disposto 
nesta Lei 

polo curto do 2e4gて  

Art. 8。  Esta Lei vigorar enquanto perdurar o estado de emergencia de sa"de internacional decorrente do 
coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4。ーH, que obedecer言o ao 
prazo de vigencia neles estabelecidos. 	(Reda9白o dada  pela Medida Provisdria n。 926 de 2020) 

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

Brasilia, 6 de fevereiro de 2020; 199o da Independ白ncia e 132。  da Republica. 

SAIR MESSIAS BOLSONARO 
"rgioMoro 
Luiz Henrique Mandetta 

Este texto n白o substitui o publicado no Dou de 7.2.2020 

sww.pIanafto.gov.br/cciviI_03/_ato2Ol9-2O22/202OIiei/L1  3979.Mm 	 6お  
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Decretos 

馨加 

誌  

MUNICIPIC DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

DECRETO N.. 136/2020. 

De 27 de mar9o de 2020. 

D白  nova reda9ao ao inciso X do art. 2; ao inciso XIV do art. 3。  

e adiciona o 4o ao art. 4。  do Decreto 135/2020 

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

das atribui"es que lhe s昏o conferidas por Lei e 

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

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

Municipio de Po96esー日A 

Considerando a Lei 11979/2020; 

Considerando a Portaria 188/2020 do Minist白rio da Sa"de; 

Considerando a existencia de pandemia do Coronavirus - COVID-19 

declarada pela Organiza"o Mundial de Sa自de (OMS); 

Considerando a necessidade de nova regulamenta9百o quanto aos 

servi9os de mototxi durante a situa"o de emergencia durante a pandemia do 

Coronavirus - COVID・19 

D E C RE T A: 

An. 1。. O Inciso X do art. 2。  do Decreto 135/2020 passa a vigorar com a 

seguinte reda9白o 

X - servi9os de transporte de passageiros de van; 

Art. 2。・  O inciso XIV do art. 3。  do Decreto 135/2020 passa a vigorar 

com a seguinte reda9白o: 

XIV - servi9os de transporte de passageiros de t白xi e mototaxi; 

Art. 3。. Ao art. 3。  do Decreto 135/2020 ser adicionado o seguinte 
pargrafo 

Praad“ 日andeira flu 02. Bairro C・ntro CEP 45250』ロ0. Po'6es - BA 

CERTIFICAいO DIGITAL: B2TLFNHCO5YCCT2F8QLHSG 

Esta edi o encontra-se no site oficial deste ente 
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MUNICIPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

4。. Os servios de transporte de passageiro por mototaxi somente 

poder自o realizar viagens desde que o passageiro fa9a uso do capacete aberto e que 

seja adotada as medidas estabelecidas pelas autoridades de sa自de de preven9白o 

ao cont白gio e conten9白o da propaga9白o do Coronavirus - COVID-19 

Art. 4。. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposi96es 

em contrrio 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito, Po96es - BA, 27 de maro de 2020 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Praa da Bandeira, n。  02. Bairro Cento. CEP 45260-000 Podes - Bk 

CERTIFICACAO DIGITAL: B2TLFNHCOSYCCT2F8QLHSG 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ATA/PARECER DA COMISSAO 

, 



aquisi9白o de pulverizadores para higieniza9白o de ambientes como medidas preventivas 
a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assistencia qualificada 
atrav白s da Secretaria de Saude do Municipio 

Objeto 

M6DULO INSUMOS AGROPECUARIOS LIDA, pessoa juridica, Inscrito no CNPJ sob o 
n。  05・831・ 541/0001-85, com endere9o na Pra9a Victor Brito, 15, Centro, Vit6ria da 
Conquista - Ba, CEP 45.000.235. 

S 

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

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE LICITA9AO 079/2020 

Reuni白o da Comiss白o Permanente de Licitac白o da Prefeitura MLJnir.inal de Pnrnos, 
nomeada pela conforme Podaria no006I20 17工  扉而dai而論面d‘おeふci漏屍  
nsiru9ao ae processo ae UISFヒNSA DE LICITACAO, art. 24, Inciso II. da Lei 
8.666/93, Decreto Federal n。  9.412/2018 e Lei 13.979/2020, 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 Comiss白o dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita9ao, para a contrata9ao ae MUIJULU INどUMtTh /kUNUI-'tしU/kRIUb LI u/k, pessoa juruaica, 
Inscrito no CNP.J sob o n。  05.831.541/0001-85, com endere9o na Pra9a Victor Brito, 15, Centro, 
Vit6ria da Conquista - Ba, CEP 45.000.235, com um valor global de R$ 11.060,00 (onze mil e 
sessenta reais). Ap6s an自lise profunda sobre a contrata9白o em comento, ressaltando ter sido dada 
a devida importncia ao fato de que o pre9o apresentado esta condizente corn os praticados no 
mercado, conforme laudo de avalia9白o, n白o havendo, portanto, superfaturamento. Nesse i nterim, 
somos de parecer favorvel, pela configura,o da Dispensa de licita,o, na conformidade do ad. 
24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  9.412/2018 e Lei 13.979/2020. Devendo, pois, 
ap6s a devida homologa"o pelo chefe do Poder Executivo, do nosso parecer, proceder 白  devida 
publica9白o nos meios legais, para que surta os efeitos desejados. Nada mais havendo a relatar, 
deu-se por encerrada a reuni合o. Assim sendo, eu Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento, Presidente, 
lavrei o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e se aprovado, segue assinado por 
Mim Presidente e demais membros da Comiss白o de Licita,o 

Po96es - Ba, 14 de abril de 

   

do Nascimento 
resl．・nte 

   

Keh chstma 
't

keli Cristina L' a Santos Gomes 
Membro da Comiss白o 

Marlucia Teixeira Rocha一  
Membro da Comiss白o 



edro Rh dro do Nascimento 
Pres 'ente 

濡lucia Teixeir 貧bcna 
Membro da Comiss白o Membro da Comiss白o 

Keli Cristina Lim'.an omes 

難 PREFEITURAMUNICIPAL DE POcoES 

昌CNI'J: 14.200.24210001-65 
ADJUDICA9AO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAいO N。  07912020. 

A Comiss白o Permanente de Licita9白o de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93, Decreto Federal n。  9.41 2/2018 e Lei 13.979/2020, e suas altera96es posteriores, e no 
Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da aquisi 白o de pulverizadores para higieniza9ao de 
ambientes como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a 
assistencia qualificada atrav白s da Secretaria de Saロde do Municipio. Visando a contratac白o de 
IVIL)LAJLL) IINOUMUo MいK UrヒしUMrqUり  LI VA, pessoa juriaica, inscnio no じNF'J sob o n" 
05・831・ 541/0001-85, com endere9o na Praca Victor Brito, 15, Centro, Vit6ria da Conquista ー  Ba, 
CEP 45.000.235, pelo valor global de R$ 11.060,00 (onze mil e sessenta reais) 

Po96es - Ba, 17 de abril d 

, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITACAO N。  079/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto 
Federal n。  9.412/2018 e Lei 13.979/2020, e suas altera6es posteriores, e no Parecer Juridico, 
Ratifica o procedimento de contrataao direta por Ato da DISPENSA DE LICITACAO no 079/2020, 
referente a aquisi9ao de pulverizadores para higieniza9ao de ambientes como medidas preventivas a 
respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assistencia qualificada atrav's da 
Secretaria de Sa"de do Municipio. Mediante exposto lanco o Ato formal nara a contratacao de 
IV1kノLULtJ I1N3tJ1VIL?さ  nuic'jrtcunxitn LI LiA, pessoa jurtuica, inscrito no LNI-'J sob o n、J 
05.831.541/0001-85, com endere9o na Pra9a Victor Brito, 15, Centro, Vit6ria da Conquista - Ba, 
CEP 45・ 000・235, pelo valor global de R$ 11.060,00 (onze mil e sessenta reais), vigencia do contrato 
de 17/04/2020 at6 30/04/2020. Ora ratificado. Po96es, Estado da Bahia, 17 de abril de 2020. 

0 

LJ 
Jo Mascjarenhas 

o iviunictrai 



Po96es, BA, 17 de abri de 2020 

Secret白rio Municipal 
'sta 

'dmini -c白o e Planejamento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CERTIDAO DE PUBLICA9AO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITACAO N。 079/2020 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determina9白o legal, o parecer conclusivo 
do processo de DISPENSA DE LICITA9AO, cujo objeto 白  a aquisi"o de pulverizadores para 
higieniza9白o de ambientes como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), 
garantindo assim a assistncia qualificada atrav白s da Secretaria de Sa自de do Municipio. Mediante 
exposto lan9o o Ato formal para a contrata9白o de M6DULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA, 
pessoa juridica, Inscrito no CNPJ sob o n。  05.831.541/0001-85, com endere9o na Pra9a Victor 
Brito, 15, Centro, Vit6ria da Conquista - Ba1 CEP 45.000.235, pelo valor global de R$ 11.060,00 
(onze mil e sessenta reais), foi devidamente divulgado com publicac白o no mural da Prefeitura 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N 079/2020 

ofo器feitoc um認icipal de Poes - Bahia, no uso de suas atribui es legais, e tends todas as formalidades do art. 24. Inciso li. da Lei 8.666/93. Dec冨轟a queral ii 
9.412/2018 e Lei 13.979/2020, e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITAいO n。  
079/2020 - Objeto: aquisi9ao de pulverizadores para higieniza叫o de ambientes como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID- 19), garantindo assim a assistncia qualificada 
atraves da Secretaria de Sa"de do Municipio. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrata9ao de M6DULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA, pessoa juridica, Inscrito no CNPJ sob o 
n。  05.83 1.541/0001-85. com  endere9o na Praa Victor Brito, 15, Centro, Vit6ria da Conquista - Ba, CEP 
45・000.235, pelo valor global de R$ 11.060,00 (onze mil e sessenta reais). 

A Comissao Permanente de Licitaao, atraves de seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: R$ 11.060,00 (onze mil e sessenta reais). 

Gabinete do Prefei,, 17 de abril de 2020 

, 
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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 autoriza叫o de aquisi9ao de pulverizadores para higieniza叫o de ambientes como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-1 9), garantindo assim a assistencia qualificada 
atraves da Secretaria de Sa"de do Municipio. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrata9ao de MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA, pessoa juridica, Inscrito no CNPJ sob o 
n。  05・831.541/0001-85, com endere9o na Pra9a Victor Brito, 15, Centro, Vit6ria da Conquista - Ba, CEP 
45.000.235, pelo valor global de R$ 11.060,00 (onze mil e sessenta reais), e posterior quita9ao. 

e 

Gabinete do Pref& o. 7 de abril de 2020. 

0 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

典  震’闘I tIマ』  

TERMO DE DISPENSA 



Po96es BA, I ieabrilde2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N。 079/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No085/2020 

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder aquisi9ao de pulverizadores 
para higieniza9o de ambientes como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo 
assim a assist己ncia qualificada atraves da Secretaria de Sa自de do Municipio. Por isso, e para restabelecer a 
ordem e o bom funcionamento do ente p"blico pe9o que se fimie contrato com respectiva empresa abaixo por 
apresentar proposta mais vantajosa, obedecendo a s normas da Lei 8.666/93. conforme especifica叫o da 
Secretaria Municipal de Sa自de solicitante do objeto; 

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

CONSIDERANDO que a empresa atendeu as exigencia de qualifica 百o fiscal e trabalhista e juridica; 

CONSIDERANDO que h' disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 
contrata 台o, conforme infonna 昏o do contador deste Municipio 

CONSIDERANDO, que a rela9o do art. 197 com o inciso XXI do art 37. ambos da Constituico.e da 
permita narmonia. us termos da lei descritos no an. 37 nos tar crer se trata do Poder P6blico local a 
compet6ncia. Referida competencia se espraia pelas seguintes mat'rias: a) regulamenta9吾o; b) fiscaliza叫o; c) 
controle; d) execu9o do servi9o, que poder' ser feita diretamente ou atrav's de terceiros e tambem por pessoa 
fisica ou iurdica de direito orivado 

CONSIDERANDO, duas certeza: a) a administra o p自blica, como regra, deve contratar por meio de 
llcitaao;D) o Poder politico local jamais se eximira de prestar o servi9o p"blico a sua popula9o. Ambos so 
pnneipios constitucionais expressos, portanto, principios que devem ser obedecidos por todas as normas do 
ESLW.LO, inciusive peta Lei nーと  .000/9i 

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

一  Corn base no parecer juridico. que concluiu que, objetivando cumprir os principios da legalidade, 
ssiuianuauc c puolicivaue・  opinou pela uispensa de por tratar-se de servi9os necessrios ao atendimento das 
unatluaoes precipuas cia Administra o.やr essas raz6es comissao cumpre o apontado no parecer Juridico, 

鷺翼鷲難難羅鷺鞭燕難響鴛  

× ~~ 	-~~ 	 ' CII - 14 LULflisSao 

Keli CristThkLih1i§htos Gomes 
Membro da Comisso 

\J又ユや』ョ七✩、てこー一  
Marlucia Teixeira Rocha 

Membro da Comisso 
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Cじげ，‘・い 
ジENじ軸住， I 

・ I三。  
三・二  DE SCCflADE LIMITADA

- 	 I 'flA 
：ルL【〕 INbじMUbAり’、、Jrc、J『”、’、～． ’一 ’レ’、  

OlPか・rJ” りr ・mい・、（電  &CjMIOR SOARES COELHO FiLHO, 
btasieic'‘ ・ I+”，、一Jじ ,」富cj rccwrc de comunho parcial de bens. 
ernpres 自r【‘ 	マ」 i．一  c!ョ  Calewa de Identidade n。  08288436-2 
e×じeこにに 
ふ“'i、‘"Aー  ‘ 	 か  w」m7 di Conquisね， Estado da Bahia, 
具Iョ  声！  - 
剛mー、iえ一 	一一命」． ‘一に義 AC4flC DA SILVA. bYsileiro. casado 
糾b 山9" 
山 Cartl': 	,」 lif:ntk)aci fl! 291139expedk1a pela SSP-BA CPF 
m9.897Eつー三叫，  reskiente e domiciliado na Cidade de Itabuna, 
Estado da Bahia, no Condomink Jardim das A冶cias n。  ias, b血n 
Janitn ct' 'mIヴ、 I1‘ノ  45{5UU-WU, SELMA皿)NAI し  LJtLflL 
b零sile 	…」 ‘ ;“血・ I什gtcne de s叩araao parcial de bens, 
留1尊）「esd りー  ＝1、一語急, 二・ Li:血馴「a ピご Identidade n. 02331027-87 
.yrw,酬ニ 	・ - 」沖  SSF事シ tk CPC 222.065.025-49. ，質ben雄  e 
dolTdc「！に二I ’ いcade dら  Vaona cia Lonqulsta, ヒstaao aa b ar鳳  
na A y 1.? ' 二！o CvewaIi。  82& baum Recreb; CEP 451)20-340. 
LUCIA ，一い，媛，● FE 灘  ONiEiRO ABUDE,brasileira, casada pelo 
regimne 
Carteira ゴか〕 .::ntk1ade n。リ5262821-34 expedida peb SSP・BA,C1午  
890353 P ・:jiJlF rc3idente e domicitiada na Cidade de Itabuna, 
Estada‘ 」’‘告七一二 c Conzlorninio Jardin das Accias n 165' bailTo 
Jaitiirn t る:る  >,cia-i. CEP 45600-000, resolvem de comum acoit 
e dentro c uョi consthur し】ma sociedade' mitada, mediante番  
Cはllst」I令二 E つnd埠6es segwntes 

I。品群臨
”旺In 5◇L 一 nom「e empres ariat de M El」L )INS 	: 

90mc~~)ULCktor需U 5no 15 会爵畿A謂In'SLIDぐ姦ぐ覧eemprese e dom認n謂譜lI 
加加o Centro rnunwtipbde Vi姉na da Conquis加， Estado da Bahia, CEP 45.020- 
765. 

r 	A ニ ‘‘ニ・二 de 加伯  cor「【」 a;>折・切一 c二、-'rctb 'ia 叩sta ヒ  atacadb加  de 侮『慌a 
叩rfcolas, insucnos agropec らrcs. ferramentas,ra es para a所U臨e 

de servio!.; :t $ epresefliaci8s comerciais 
Continua.. 

CAR 'OR旧Our oFt 
T.u-:rj W 

UTENTiCAC/l 二］  
n,ssnt. c6pla colliers C、pn, IM し  i. 

“鵬N,V110r1 diEm leiLLIApi MT'o* I.撚翼慧ジI一” ＝」  
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Continu叫．。 do conセ電加こ；」‘乙・い  、  ’ ー‘9“ 嚇nsAG只OPECLIARIOS LIDA・  

r. 	Por conven伯nela aos s :;:z 二  ei nsta:ada as fihab abaixo relacionadas para 
scploea9o do corn自  ;cio 	,吐B G :」iacadista de fertilizantes, defensivos 
aglla)las, hSufl・OS k(J 、、い  
de servios de rrrre''一 ' て 	一 

り Av Juca い百o no 217, hainc 
CEP 45.600-770 

tic, nn Cidade de Itabuna, Estado da Bahia, 

Bahia, CEP 45.820-C 一  

×c) Rua Rui Barbosa一叱曹C. oalrcc centro, na Cidade de Barra do Choa, Estado da 
Bahia, CEP 45.120-000 

b) Av. Santos Dunar1'‘ 	 、en‘つ・ na いoaoe oe ヒUnapa6・  ヒsU熱jUu" 、nnt'o, na Cidade de Eun自polis, Estado da 

本一  Por convenincia das secIx s、 I : irMaado na Av. Antonio Carlos Magalhes if 
81, bairro Moto, na Cidade k E unapolis, Estado da Bahia, CEP 45.820・540 , sm 
depsito fecha& parse xpk!‘ お凸こー’servio auxiliar an comrcio de mercadorias. 

5 	0 capital social ser de ス  $, (L.uifl )一 c*」； rj md reas- dividido em 100.00(）一 cern aS 
quotas no valor nominal' F:' 7'-th:: ハす  aト cada uma, subscrita e integratada 
pelos scios tiョ  Segutfl!P f、・lV・ョ  o こ，cぐia NICANOR SOARES COELHO FILHO 
subscreve e sntegrahza Ys'e ato em moeda corren毎 do Pais o capital de 
R$49.500,00~ quarenta e flCxV.? mil e quuihentos reais- d加b司o em 49.助一  
quarenta e nove mil e o:..:nmntas' quotas no valor nominal de R$1 ,00 1 um r 
al uma; o s6cio ROI '!'CC' 鼻  RLJDE EUSTAQUIO DA SILVA subscreve e 
~rata neste ato et ；「 J 丁 ta coriente do Pais o capital de R$ 49.500,00 ー  
qu日肥ida e nove mil e qurm';ms 旧ョ燃ー dividido em 49.500 1 quarenta e Raven量．  
quinhent郎  ー quotas m 、ふ工「lcrmn田  ロe R5 I .00 一  um 旧at- cada un歯】 asrお  
“瓢闘ORAlS COELI4P subscreve e integraliza neste ato em moeda contrite do 
PWS o capital de R$500,O{)~ quinhentos reais- dividido em 500 1 quirthentas- quotas 
no valor ・ e mal de R$1,O0 一  urn real- cada uma e a scia LUCIANA SANTA FE 

ASUPE , subscreve e integraliza neste ato em moeda corrente do PSs 
de R$500,00 一 quinhentos reab- dividido em 500 1 quinhentas- ouotas no 

nonMn側oe Kい'ou~uru reaI- caaa mna 

／遣  

I多 	r。pio 003'」  OFICiOI 	'b4Ii-'', 

Continua 
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ade podeis 
corttratu& assic 

戸  

i:;Huoi1己mpoabnr final ou outra dependncia. mediante 
:〕dct os sacias 

Continua 

ENTICA9AO 

異置慧  cantda Canqu.I貰協U12O1E Uぐ ‘コ  
'm'‘●m".~ d'”「d2小  

Conbnua.o do contrato social tk MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS UrDA. 

60 一 	A sociedade thictards ー  
血na9'o ser白 Por ?eTnr' r‘一'nt 

,ms コ  n?gistw na JUCEB e seu prazo de 
,片m 守 p・louョ吋o conv海r aos s6Ck'Sー  

As quotas
sem o cons姦 indivisve;iento das ut黒』費

a
a器cedidfica 製)U蕊

e
egurado,諮s a tercetosigualdade de 

condibarn窓二ご黒o d*eioatada 鷲refeisac ii農 para a sua aquisi o se postas自  venda,a alterao contratual pertinente. 

● 8 一  A responsabikiade de cada S◇C!O 日  restrita ao valor de suas quotas, mas todo 
respondem sobdariamente peLi ntearahzaCTo do capital soeiS. 

『 	A administra9ic. 	H 	H 	g :ltC:ANOR SOARES COELHO FUJO. 
RONALDO ABUDE EUS一・A LJO UA SILVA l os quais podero fazer uso do nome 
α叩resartal individualmlente. sendo proibido o seu uso para fins particulares s叫a em 
favor de qua町tier das o'!c与  lc!C4 nu de ト  ercefros, especiafrnente avais em letras, cartas 
de fian9as ou quaisquer outi os documentos estranhos aos interesses sociais, bem 
como onerar ou alienar ben': moveis da sociedade, sem autoriza9白o dos demais 
quotis鵬ー  

ir' A,trmino de cョじe 」て十「・  二Gf 」コc「乱 6il 31 de dezembro, os administradores 
prestar白o ccnta- 4 ts 1sju'' 	.. …d Jtr.!InLStraCaO, procedendo 自  elabora9,o do 
hventrわ， do balan9o pr 『rrn川  o dc baanco de resuttado econmico, na bmw 
da Lei e das respectivas ’・  ornas contabeis, cabendo aos s6cios, na propor 白o血  
suas quotas, os lucros ou ueras apurados 

11。ー  ,4os quam〕 meses segu二nBン au lerniir,o do exercido sodaL os sock・ede而e密諏）  
sobre as contas da sociecad: 



'r，' 

。ー柳編“押・伽・”“ こプ．  
三x'"‘恥ゆh●~・’“一 “ 	一 F l.'"'’ ー、＋ “ー”‘'""”でULJ とIIyご Ia I ビと“'' 
一、二“・●“・曲 

ヅA-mIta 4 P11fl LUAE;; i S - “翫EVEN AUTORIZADAI- t;on 057 DI Fo 一一  

ConUnua 多乞 .乞  to socia 1a 1OOULO 1NS(JMOS AGROPECUARIOS LTDA.. 

P．ふ誌sonru白res, a titulo de p.bore, os sciosPara suas 
administradores NICANOR SOARES COELHO FILHO e RONALDO ABUDE 
EUSTAQUIO DA SILVA rtthra霞o mensalmente uni valor fixado de comum acordo 
entre os scios, aりa I np!..nncIa ser合  levada a conta de despesas gerais da 
sociedade. 

14。ー  Por falecimento ou retirada l ie .:uakjuer urn dos s6cios, a sociedade nao se dissotveit, 
para auakiuer um das casos, se・ a constituida uma comissao composta de tits 
membros, que sero e& r:hidcこ  r. nornョados pelos s6cios de comum acoid？・ que 

oroceder a urn levantanento corn d'r..ctos da socSade. bem corno fa吃uma 
avalia9o dos seus bens patiimoniais, apurando a parte que caber ao falecido ou 
,'wtiiante. auardando proporao com o capital integralizado n三empresa, se outo 
certo no for ajustado, o pagamento desta parte no caso de fa$ecinento ser no 
rMxjmo oermitido em O6-se;s- presta9es mensais. corrigidos monetariamente pelo 
厄どou ndice que reflita arI flaり白c. vencendo o primeiro pagamento aps trinta d厨  

do ajust 

15 ・  Os adminEtradoies , NICANOR SOARES COELHO FILHO e RONALDO ABUDE 
EUSTAQUJO DA SILVA dedaram sob as penas da Lei, de que no esto frnpedidos 
de exercer a adminisfl9Ao da sociedade, por 畑 especial. ou all vぬide 叱  
condenaao criminal, ou pir se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede. 
碑ida que tempoi'anarnetne こJ acesso a cargos pablicos; ou por ame fafrnentar de 
*evaIca9白o,peita ou si t'n言、  cc:ncuss昌o. peculato, ou contra economb popular, 
contra o sb仙tia flnanc:41. e iacion-al, contra nonrias tie defesa da concorrenc気  
contra as rela9es de COflSt.flU たpublica OU a propriedac肥．  

1伊一  As divergencias suscitadas entre os s6cios,serao sanadas por dois白  rbitros que e鵬
棚1~白o,os quais se nョo chegarem a um acarto.nomearo um terceo 
dewnpatad《耳一  

li‘・  No qt肥  “kcontrato tc 議IlESO,apticam一se as Leb que regem o assunto, 
especialmente o C6dic 」ー宇り e ra&leiro, !,Hi n。  10406 de 10.01.2002. 

18 ー  Fica eleito o foro da cc1n3:ua de Vftha da Conquista , Estado da Bahia para o 
exerck加e o cumprimento dcs direitos e ob曳a96es resultantes deste contr如．  

一／、  

J 

、  

13’ 一  
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E por estarモtm assim justos e contratados, assinam o 
可師i伽 h試TI」・nento partruttrce contra切em oふ trs- vias de り叫I似x●加a 
na presen9a das testernj'r 」J e :;.aLc.:ssinadas, devendo urna das vias ser 
arquivada na MM.J:ntで・ I、一、一一ら n・hい nョmrue produza os efeitos leg自島・  

TESTEMUNHAS; '’ー、一 ’’ー’'"''''"’ー  
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Ammb 論 / t扇 'Antonio Hamilton dos Santc:m 
Rua Sinhazinha Santos 85 
'lit, da Conqubta-BA 
CPF 004.47587587 SSP・BA cr 652204-12 SSP-BA 

Misle轟託antas 
Rua Sinhazinha Santos 85 
ViL da Conqu始加歌  
CPF蛤7.加1.205・83 C107031.590‘ こ工jトつ門  
Vb加 Aivogado: 

6編鶴穏詐i震プ  
OAB/BA w。ユーチぶニプ・ 
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轟  

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

CERTIDAO POSIT IVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE D亡BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LIDA. 
CNPJ: 05.831.54110001-85 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,6 certificado que 

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 ー  
C6digo Tribut白rio Nacional (CTN), ou objeto de decis白o judicial que determina sua 
desconsidera9白o para fins de certifica9言o da regularidade fiscal, ou ainda n白o vencidos; e 

2. n白o constam inscri96es em Divida Ativa da Unio (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certid白o 
negativa 

Esta certid白o' v自lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e1 no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rgaos e fundos p"blicos da administra9ao direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa9言o do 
sujeito passivo no 白  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui6es sociais previstas 
nas alineas 'a' aId' do pargrafo" nico do art. 11 da Lei n。 8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita9自o desta certid白o est白  condicionada 白  verifica戸o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os chttp://rfb.gov.br> ou くhttp://www.pgfn.gov.br> 

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014 
Emitida 白  s 10:11:20 do dia 27/11/2019 <hora e data de Brasilia> 
Vlida ate 25/05/2020 

S 	C6dico de controle da certid白o: FFE6.4316.3299.7E68 
w 	uuaiquer rasura ou emenda Invalidara este documento 



CNPJ 

05.831.541/0001-85 

RAZO SOCIAL 

StOI)UI 」 ) INSUMOS AGROPECCAItIOS LTt)A. 

NSCRIAO ESTADUAL 

062.247.706 

3" ,' GOVERNO Do ESTADO DA BAHIA 

ごジ乞  SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid五o Especial de D6bitos Tribut豆rios 

(Positiva com efeito de Negativa) 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 - C6digo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certid白o Nロ:ロ  20201084502 

Fica certificado que constam, at a presente data, as seguintes pendencias de responsabilidade do contribuinte acima 
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando 白  

presente certid白o Positiva o efeito de Negativa 

Processo(s) Administrativo(s) FiscaI(is): ICMS 

207185.0012/17-I - Ia InstAG.LMSTRIBUICAO 

281231.0004/17-4 - 2a 1nsiAG.DISTR1BUにAO 

281231.0001ノ14-0 - Ajuizado/AJUIZADO 

Esta certid白o engloba os d白bitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Dvida Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado ressalvado o direito da Fazenda Pロblica do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros d白bitos que vierem a ser apurados 

Emitida em 15/04/2020, conforme Portaria n。 918/99, sendo v白lida porfiO dias, contados a partir da data de sua 
emissao 

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

Vlida corn a apresenta,o conjunta do cart白o original de inscri"o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal dc Minist'rio da Fazenda. 

PAG - Ide I 	 RelCertidaoEspecial,rpt 



15104/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

CA IXA 
Certificado de Regularidade do 

FGTS - CRF 

Inscri‘言o: 	05.831.541/0001-85 
Raz旨o Social: MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA 
EndereCo: 	PC VICTOR BRITO 15 / RECREIO / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 45020ー765 

A Caixa Econ6mica Federal, no USO da atribuig言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頭o regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado n百o servir de prova contra cobran'a de quaisquer 
d白bitos referentes a contribui6es e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigag6es com o FGTS. 

Validade:22/03/2020 a 19/07/2020 

Certifica‘旨o N白mero: 2020032201065948284366 

Informaらきo obtida em 15/04/2020 16:22:46 

A utilizag5o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verifica師o de autenticidade no site da Caixa 
www.caixa.gov.br  

http,:I/consulta-crfcaixs .gv.br/consultaorf/pogo./conaulteEmprogodorjef 



CERTェDAO NEGATIVA DE D豆BェTOS TRABALHェSTAS 

Nome: MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA. 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.831.541/0001-85 

Certidao no: 8900368/2020 
Expedic』o: 15/04/2020, a s 16:21:06 
Validade: 11/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Certlfica~se que MODULO ェNSUMOS AGROPECUARェOS LTDA. 
● (MATh工Z E FェLェAェ5), ユnscrl七。  (a) no CNPJ sob o no 

05.831.541/0001-85, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabaihュ 5七as, 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolida9ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na ResoluCao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificaCao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
ェnternet (http ：ノノ www ．七st.jus.br ) 
Cer七 ldao eml七ida gratuュ七amen te. 

ェNFORMACAO ェMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificacao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a JustiCa do Trabalho quanto a s obrigaC6es 
estabelecidas em senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recoユhimentos preyldenclarユos, a honorar ユ os, a cus七as, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Minist白rio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliacao Pr白via. 



15/0412020 	 CERTIDAO NEGATIVA 

~ 
Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista 

CERTIDAO NEGATIVA 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA. 
CNPJ/CPF: 05.831.541/0001-85 

Cod.Contribuinte: 012 t753 
mnacMunicipal: 394947 

Endere9o Im6vel: PRACA VICTOR BRITO 15, CENTRO, VITORIA DA CONQUISTA ・  BA, CEP: 
45000235 

Quadra: 	 Lote 

A Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no 
1259,de 29 de Dezembro de 2004, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal 
Nmero 5.172,de 25 de Outubro de 1966 - C6digo Tribut白rio Nacional, CERTIFICA que o 
contribuinte acima identificado, EM RELA9AO AO OBJETO DA CERTIDAO, encontra-se em 
situa9白o regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certid白o n白o servir白  de 
prova contra cobran9a de quaisquer d白bitos que venham a ser apurados pela Fazenda P"blica 
Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de 
Outubro de 1966 - C6digo Tribut白rio Nacional. 

~ 	Emitida Quarta-Feira, 15 de Abril de 2020 as 16:09:50 
. 	vaiuuaae' tu was 

C6digo de controle da certid白o; 20200017713 

Certid白o emitida gratuitamente. 

Aten9白o: qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 

sericosprnvcba,govbr1certJdaロ impressaophp?tc=e&cd=JMFEEEFIJFHMJE&(pcニFE&tpcceIl=c 	 1/I 



瑠 PcAvにTOR BRIMODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDAPCA VICTOR BRITO 
MS4o CENTRO 	 VITORIA DA CONQUISTA 
C.N.P.J. :05.831.541/0001-85 	 Inscr. Estadual:62247706 

Telefone:77 2101-7777 	 Fax:77 2101 7773 

BA 

O R 9 AME N T O NAO LIBERADO 
N mero: 00048506 	 Emissao: 
Cliente: 10013110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCOES 	 Tele'one (77l 3431 

Endere'o: RUA CARDEAL DA SILVA 
CENTRO 	 POCOES 	 BA 

CN P］ノCPF: ii ・ 113 ・ 324/0001- 52 	 正ノRG: ISENTO 
Propriedade 

Atendendo a solicita戸o de Orgamento feita por V.Sa,, informamos os pregos de nossos produtos 

Produto/Servio 	 Descriao 	 Linci Quantidade Valor Unitario 	Valor Tota 
SR 420 PULVERIZADOR 
Loca‘』o 

UN 	7,C000 1.E80‘コJ0000 	ll.060t00 

Total Geral ー--> 	 11.060,00 

16/1:4/2020 Vencimento: 31/12/2999 
iele'one (771 3431-5818 

Previso de Entrega 
Data 

S 
Validade 

Observa'6es: 

VITORIA DA CONQUISTA, 16 de abril de 2020 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCOES DAVANNA CARDOSO DE SA 

NAO ' VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAL 
EXIJA O DOCUMENTO FISCAL 

NAO E VALIDO COMO GARANTIA 



CNPJ: 17.23 
INS. E ST 

CNPJ: 17.23 
INS.EST. 

00 1-73 001-73 
8.574 8 574 

C e D Materiais para Constru9o 
Ltda 

Rua Aloisio Rocha,69- Centro 
Po"es-Bahia (77)3431-3006 
CNPJ: 17.23088410001-73 

INS.EST. 105.468.574 
Cota9'o de Pre9os 

C e D Materiais para Construção 
Ltda 

Rua Aloisio Rocha,69- Centro 
Poções-Bahia (77)3431-3006 
CNPJ: 17.230.88410001-73 

INS.EST. 105.468.574 
Cotagao de Preços 

Item QNT UND Descrlflo do produto UNIT. Valor Total 

1 7 Und PULVERIZADOR 1.600,00 11.200,00 

TOTAL 11.200,00 



難 PREFEITURA MUNにIPALDE POcoES 

畿CNPJ: 14.200.242/0001-65 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
SETOR DE CONTABILIDADE 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Sa"de, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  existencia de recursos orament自rios capazes de atender a respectiva 
despesa - aquisi9自o de pulverizadores para higieniza"o de ambientes como medidas preventivas 
a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assistencia qualificada atraves da 
Secretaria de Sa"de do Municipio 

Gabinete do Prefe o, 06 de ebril de 2020 

Leandroa2 ‘也Masjarenhas 
to iviunictau 



Setor de Contabilidade 
Gustavo Correia Silva 
Setor de Contabilidade 

JGustavo Correia Silva 
-1Uルーー乙Lル  bwrAA-- /C.u . e 

響  

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

DO SETOR CONTABIL DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

DO SETOR CONTABIL DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o 
pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urg6ncia solicitada, posto que h白  disponibilidade 
financeira e or9ament白ria com a lei Or9amentria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei 
de Diretrizes Or9ament白ria, sendo que a despesa da presente solicita9白o ser白  custeada pela 
UNIDADE ORCAMENTARIA, conforme segue abaixo 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o 
pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que ht disponibilidade 
financeira e orçamentária com a lei Orçamentária Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei 
de Diretrizes Orçamentária, sendo que a despesa da presente solicitação será custeada pela 
UNIDADE ORÇAMENTARIA, conforme segue abaixo: 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 

Elemento de 
Despesa 

4.4.90.52.00 — Equipamento e Material Permanente 

Fonte 02 — Receitas e Transf. de Impostos 

Po96es - BA, 07 de abril de 2020 Poções - BA, 07 de abril de 2020. 

Atenciosamente, Atenciosamente, 



琴  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Juridica 

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

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

Procuradoria, referente ao processo administrativo n。. 085/2020, considerando a necessidade do 

aquisi9ao de pulverizadores para higieniza叫o de ambientes como medidas preventivas a respeito do 

Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assistencia qualificada atrav6s da Secretaria de Saude 

● do Municipio 

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

legalidade, em conformidade com a Lei 8.666/93, a fim de que a Comissao de Licitaao possa 

executar suas atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

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

Gabinete do Prefeito, 07 de abril de 2020. 



● 

麟  
，讐覧  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURDICO 

EMENTA: Processo Administrativo n. 085/2020. 

Dispensa n. 079/2020. 

Objeto: Aquisi9o de pulverizadores para a higieniza9o 

de ambientes, como medida preventiva ao COVID-19 

neste municipio 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: MoDULO INSUMOS AGROPECUARIOS 

LTDA 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

formulado pelo Exmo. Sr. Prefeito versando sobre a Contrata9きo direta 

por dispensa de licita戸o referente a aquisi‘含o de pulverizadores para a 

higienizag5o de ambientes, como medida preventiva ao COVID-19 neste 

municipio. 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justificou a 

necessidade do servi9o e colacionou aos autos ampla documenta'o do 

objeto desta dispensa, bem como cota96es que demonstram que a 

emoresa apresentou o melhor custo-beneficio 

lnicialmente, cabe ressaltar que a contrata'ao cie ooras, 

servicos, compras e aliena'6es a ser feita por 6 rgos p白blicos dever白  ser 

orecedida, em regra, por licita戸o, conforme estabelece o artigo ii, inciso 

XXI da Constitui戸o Federal, bem como o artigo 29 da Lei n.2. 8・656/93, 

devidamente atualizada pelo decreto n99・ 412/1S 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita戸o: 

'Licita9o ' o procedimento administrativo mediante o qual a 

Administra戸o seleciona a proposta mais vantajosa para o 

contrato de seu interesse" 

Pca da Bandeira02 - Centro-PoQOeS/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 



*1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
I働，  

o.I; 	Ito黒孟う ESIAUU UM QflflIfl&OR ) 

' de saber not6rio a grave crise do sistema sanitrio e de 

cai'tdp nublica vivenciada nos 白  ltimos meses por diversos一  paises, 

decorrente da dissemina9きo e prolifera'o de um novo coronavirus 

(covid-19), inclusive o Brasil 

Diante desse cen自rio e da r白pida velocidade corn que o 

難薫鷺鷺鷺  

Lima dessas medidas previstas na nova Lei' a contrata9o 

d ireta nos casos de aquisi9 o de bens, servi9os, inclusive de engenbaria, e 

insumos destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de saude publica 

decorrente da doena 

Afim de facilitar e a assistir o enfrentamento ao surto do 

rnVlD-19 no na ls e no mundo, o Estado brasileiro, dentre outras mec'iaas 

nrevistas na Lei n2 13.979/2020, estabeleceu uma noya hipotese ue 

r -I -I5 -dispensa de licita9 o para contrata'6es voltadas ao enfrentamento aa 

situa9o emergencial 

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

verbis: 

Art. 49 -' dispens'vel a licita'o para aquisi9きo de 

bens, servi'os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergencia de 

sade p"blica de import含ncia internacional 

decorrente do coronavirus de que trata esta Lei. 

compreendeu, portanto, o Legislador, que, para 

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

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

licita96es, mas ao proprio regime ue uispeiisa ucHしIし。yuv v‘ー’ - 、-- - ー- 

n9 8.666/93 

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

parecer sobre o tema: 

P9a da Bandella02 - Centro-PO加eS/Ba - Fone(77)3431 -5600- Fax (77)3431 -5805 
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C..) para a configuraao da contrata'o direta 

ernergencial por dispensa de licita'ao, devem ser 

preenchidos os seguintes pressupostos: 

a) Demonstra9ao concreta e efetiva de que a 

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

destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de 

sa"de 	p"blica 	de 	import合ncia 

internacional decorrente do coronavirus; 

b) Demonstra'o de que a contrata9o 白  via 

adequada e efetiva para eliminar o risco 

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

formalmente em ordem; h白  requisiao com descri戸o dos servi9os, bem 

como dota9谷o orgament白 ria 

Pelo exposto, opina-se pelo prosseguimento da contrata9o 

direta, nas considera96es supra e nos termos e fundamentos do art. 04 da 

Lei nQ 13.979/2020 e Decreto Federal nQS・ 412/18 

E o parecer 

Po96es/Bahia, 13 de Abril de 2020 

YANN,I1ACEDO MATOS 

ASSESSORA JLRIDICA - OAB/BA 51135 

P9a da Bandeira,02 - Centro-Po96es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (713431-5805 
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MINUTA DO CONTRATO No 	/2018 MINUTA DO CONTRATO N° /2018 
CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTAいO DE SERVI9OS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POC6ES, E A EMPRESA 

CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POÇÕES, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pロblico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo IIm. 
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a 
empresa 	 , pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o n。 	 , com 
endere9o na 	, n。 	, CEP 	 Bairro 	 .. 	, 	 , representado por, 
	  Portador da Cedula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o 
no 	 , aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi6es da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato 
de Fomecimento/Presta9白o de Servios, mediante as cl白usulas e condi6es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto deste contrato a aquisi 白o de pulverizadores para higieniza9ao de ambientes 
como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assist'ncia 
qualificada atrav白s da Secretaria de Saude do Municipio 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE popeEs, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
'Alpha:), com sede na Praga 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 Araújo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a 
empresa 	 pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o n° 	 , com 
endereço na 	 n° 	, CEP 	Bairro 	 , representado por, 

Portador da Cédula de ldentidade 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 Fomecimento/Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto deste contrato a aquisição de pulverizadores para higienizaçáo de ambientes 
como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assistência 
qualificada através da Secretaria de Saiide do Municipio. 

1.2 	- A contrata戸o dos servios submete-se 白  Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores altera96es ou substitui6es 
1.4 	- A presente contrata9白o est白  vinculada a DISPENSA DE LICITAいO n。  .......ノ2020, com 
base no, art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。 9.412/2018 e Lei 13.979/2020; 
1 .5 	- A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acr白scimos 
ou supress6es na aquisi9ao dos materiais objeto da presente licita"o, de at 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei no 8.666/93 com as 
altera9es da Lei no 8.883/94 

1.2 	- A contratação dos serviços 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 LICITAÇÃO n° ......./2020, com 
base no, art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n° 9.412/2018 e Lei 13.979/2020; 
1.5 	- A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos 
ou supress6es 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 as 
alterações da Lei n° 8.883/94. 

II- CLAUSULA SEGUNDA - DOTA9AO OR9AMENTARIA E PRAZO 

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

Dota9白o Orcamentaria 

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E PRAZO 

2.1 - As despesas dos servigos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos: 

Dotaçáo Orcamentaria 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
Elemento de 

Despesa 
4.4.90.52.00 — Equipamento e Material Permanente 

Fonte 02 — Receitas e Transf. de Impostos 

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

Ill - CLAUSULA TERCEIRA ・  PRE9O E CONDI96ES DE PAGAMENTO E EXECUい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 - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E EXECLOO 
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3.1 - Os valores da planilha de custo referente ao evento que acompanhar白  a nota fiscal de 
execu9白o do servio, DISPENSA DE LICITAいO n。 	/2020 
3.2 - O valor total deste contrato白  de 	 
3・2・1 - O pagamento atrav白s da apresenta9白o da Nota Fiscal/Fatura de cada etapa do servi9o, da 
seguinte forma 
3.3 - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o 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 nao ser白  considerado para efeito de qualquer reajuste ou 
atualiza9白o do valor contratual 
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser白  diariamente, ap6s a solicita9白o da Contratante atrav白s 
de seu 6 rg白o respons白vel 
3.5- 0 recebimento do objeto desta licita"o, obedecer 白  s normas fixadas na Lei 8.666/93, e as 
demais disposi6es constantes neste contrato 
3.6-Competir ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza9白o da entrega do objeto e 
registrar todas as ocorrncias e as deficiencias verificadas em relat6rio, cuja c6pia ser 
encaminhada 白  contratada, objetivando a imediata corre9白o das irregularidades apontadas. 
3.7- A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n白o eximir白白  contratada de 
total responsabilidade na execu9白o do contrato 
3.8 - 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. 

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

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

a) Reconhecer os direitos da administra9白o, em caso de rescis白o administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93 

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

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

d) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a 
Contratada, independentemente de solicita9白o; 

e) Responsabilizar-se pelo 6 nus resultante de quaisquer a96es, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou 
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a96es 
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por fora de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente contrato; 

f) Cumprir, fielmente, as obriga96es assumidas, de modo que os servios contratados se 
realizem com esmero e perfei 白o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 

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

h) A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as condi96es de 
habilita9白o e qualifica9ao exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93 

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

9) 
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3. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Unio e 
Tributos Federais; 

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

V - CL USULA QUINTA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi6es pactuadas neste e os prazos para 

pagamento; 
a) 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; 
b) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Di白rio Oficial do Municipio, at白  

o QUINTO DIAO TIL do mes seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 
20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1。  da Lei no 8666/93 com as 
altera96es da Lei n。  8.883/94; 

c) Pagar conforme estabelecido, as obriga96es financeiras decorrentes do presente Contrato, na 
integralidade dos seus termos; 

d) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu9白o dos servios, com poderes plenos para gerenciar tcnica e administrativamente o 
mesmo; 

e) Fornecer, em tempo hbil, 白  CONTRATADA todos os elementos t白cnicos e administrativos, 
necess白rios 白  execu9白o dos servios, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
sero realizados os servios, objeto deste contrato 

VI- CL USULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
6.1 - A CONTRATADA poder白o ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei n。  
10.520/02 e no8.666/93 
6.2 - A inexecu"o total ou parcial injustificada, a execu9白o deficiente, irregular ou inadequada dos 
produtos ou servi9os objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condi6es 
estipulados, implicar na aplica9百o das penalidades contidas na Legisla9白o em vigor 
6.3 ・  Al白m das penalidades previstas no "caput", e sem prejuizo das mesmas, a contratada ficar白  
sujeito 白  s san96es, a seguir relacionadas 

りAdvertencia; 
I)Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecu9ao total; 
II) Rescis白o unilateral do contrato, na hiptese de ocorrer o previsto no inciso II, sem 

prejuizo do pagamento das respectivas multas; 
Ill) Pela rescis白o do contrato por iniciativa da contratada, sem justa causa, multa de 10% 

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

IV) Suspens白o temporria do direito de participar em licita9白o e impedimento de contratar 
com a Contratante por prazo de at6 02 (dois) anos 

6.4 ・  As multas sero descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer ius, ou recolhidas 
airetamente a tesouraria cia CON I KATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir da data de sua comunica9白o, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente 
6.5 ・  Para a aplica"o das penalidades aqui previstas, a contratada ser notificada para 
apresenta'o de defesa pr白via, no prazo de 05 (cinco) dias ロ  teis, contados a partir da notificac白o 
6.6 - As penalidades previstas neste contrato s白o independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis 
6.7 - Pelo inadimplemento das obriga96es contratuais, a CONTRATANTE poder aplicar multa a 
CONTRATADA, caso n白o sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco' por cento) do 
vnlnr 1n r.nntrntn コ  tiiコIi,ロrIn mnnロtつriamanto 
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6.8 - Pelo descumprimento das obriga96es mencionadas na cl白usula segunda, fica a contratada 
sujeito 白  multa di白ria de 0,1 % (um d白cimo por cento) do valor da contrata"o, contados a partir do 
primeiro dia subsequente 白  notifica9白o de infra"o contratual at白  o 30。  (trig白simo) dia do 
inadimplemento 
6.8.1 - Ultrapassado este limite, incidir multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratual, atualizado monetariamente. 
6.9 ・  Caso a contratada n白o assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficar白  sujeito a 
multa de at白  5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contrata9白o 

VII . CLAUSULA SETIMA ・  DA RESCISAO E INEXECU9AO 
7.1 ・  O presente contrato poder ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei no 
8 .666/93 
7.2 ・  O descumprimento de qualquer cl白usula deste contrato, bem como de quaisquer disposi96es 
legais que a ele se apliquem, importar自  na sua imediata rescis白o, sem prejuizo de repara9白o, pela 
parte faltosa, dos danos advindos desta rescis白o 
7.3 - A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis百o, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e 
suas alterac6es 
raragraro unuco - Nas nupoteses de rescisao com base nos incisos I a Xl do art. 78 da Lei no 
8.666/93, n白o cabe ao Contratado direito a qualquer indeniza9白o 

VIII- CLUSULA OITAVA - DAS OBRIGA9OES TRABALHISTAS 
O presente contrato n白o implica, para a CONTRATANTE, vinculo ou obriga9白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 previdencirias 
referentes ao pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste 
IX ・  CLUSULA NONA - COBRANCA JUbICIAL 
As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu9白o. 

constituindo este Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9白o ou compensa"o de cr白ditos, sempre que possivel 

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

Po96es, 	de 	  de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Municipio de Po9oes - BA 

Contratante 
Secretaria Municipal de Sa"de 

Contratante 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnXnXXX 
Contratado 

TESTEMUNHAS 

1 一  2 

 

   

    

CPF 

 

CPF 
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GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Comissao Permanente de Licita叫o. 

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

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

visando a aquisi9o de pulverizadores para higieniza9o de ambientes como medidas preventivas a 

respeito do Coronavirus (COVI D・  19), garantindo assim a assistencia qualificada atravds da 

Secretaria de Sa白de do Municipio, conforme especifica o constante nos autos do processo 

administrativo por isso autoriza a deflagra9ao do procedimento de DISPENSA DE LICITAいO, 

com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。 9.41212018 e Lei 13.979/2020, e 

suas posteriores altera6es a fim de que a Comisso de Licitaao proceda com os trmites legais, 

conforme Legisla9ao especifica em vigor. 

Po96es, 14 de abril de 2020. 

, 
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PORTARIA P1o 001/2020. 

De 02 de janeiro de 2020. 

 

Altera os membros da Comiss白o Permanente de Licita9白o no 

白mbito do Municipio de Po96es - BA e d白  outras providencias 

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

das atribui6es que lhe s白o imputadas pelo art. 51 da Lei Federal no. 8.666/1993, 

assim como nos demais dispositivos legais pertinentes, 

RESOLVE: 

Art. 1。. Alterar, nos termos do art. 51 da Lei Federal n。.。  8.666/1993, a 

Comiss含o Permanente de Licita9ao do Municipio de Po"es - BA, que ser 

composta pelos servidores abaixo elencados, com a fun9ao de receber, examinar e 

julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos certames licitatorios que 

venham a ser realizados pela Administra9白o P"blica 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 - 1。  membro: Keli Cristina Lima Santos Gomes. no de matricula 1.804 

ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servi9os gerais 

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

do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servios gerais 

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

Licita"o do Municipio de Po96es - BA: 

I - 10 suplente: Marl自cia Teixeira Rocha, no de matricula 4.775, ocupante 

do cargo de chefe da Se9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. 

 

PflIT fl au ,oFa'O4oes 
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Praa da Bandeira, N' 02, Bai・To cenlro, Po9'es - Bahia, cP 45.260.000 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMVPjG 

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



Di'rio Oficial do 

MUPIICIPIO Po96es 7 de Jane晋膿臨  
3-Ano -No671 

MUNICIPIO DE PO9OES 
Estado da Bahia 

 

Pargrafo 自  nico. Os suplentes nomeados nos termos deste artigo 

substituir白o qualquer membro da Comiss白o Permanente de Licita9白o do Municipio 

de Po96es - BA, a exce9白o do Presidente 

Art. 3。. Substituira o Presidente da Comissao 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 Po96es - BA, responder白o solidariamente por todos os atos praticados pela 

comiss白o, salvo se posi 白o individual divergente estiver devidamente fundamentada 

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

Art. 5。. Alm das atribui6es constantes no art. 51 da Lei Federal n。  
8666/96, aos membros da Comiss白o Permanente de Licita"o do Municipio de 

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

relativos aos certames licitat6rios, bem como adotar medidas para realiza,o do 

processo de licita9ao, desde que, nesta u ltima hip6tese, os procedimentos n白o 

conflitem com as competencias do Poder Executivo 

Art. 6. 0 mandato dos membros da Comiss白o Permanente de Licita,o 

do Municipio de Po"es - BA ser 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 MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

 

PCUTUA?Oo賛  
41・~・・・,・”ノ  

Pra9a da Bandeira, N。 02, Bairro centro, Po'6es - Bahia, CP 45260-000. 

CERTIFICAAO DIGITAL: FEZBM+J2FK2NRQKVLMv/YG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 
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PREFEITURA MUNICIPAL. DE POC6ES 

ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL. DE SAじDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO No 14112020 FMS 

CONTRATO DE AQUISICAO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE POCOESCOM COPARTICIPACAO DO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE 

POCOESE A EMPRESA MODULO 

INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA. 

A PREPEITURA MUNICIPAL DE POcC)ES, ESIADO DA BAHIA, pessoa jurldica de direito 

publico, coni sede sttuada na Pra'a na t3audeira. ci" 02, centro. Po96es-Bahia ・  FONE/FAX (77) 
3431-5820. inscrita no CNPJ sob ii 14.242 200/0001-65. neste ato representado pelo lIm. 

Leandro Aradjo Mascarerihas, Prefeito Municipal cciii COPARTICIPACAO DO FUNDO 

● MUNICIPAL DE SAUDE DE POcoES. Estado tia Bahia. pessoa jur dica de direito publico 

inscrito no CNPJ sob o ii" 11.113.324/0001-52, com sede na Rua Cardeal da Silva, no 75, centro. 

Poc6es-Ba, CEP. 45.260-000, neste ato representado pelo Secretrio o Sr. Jorge Luis Santos 
Lemos, brasileiro, Inscrrto tio CPt Sub Ci" 466.638.785・4g. doravante denominado, 
CONTRATANTE, e a empresa MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA, pessoa juridica 

de direito privado, inscrito no CNPJ sob ti" 05.831.541/0001-85,com endereco comercial a Praca 
Victor Brito, n"1S.Cenuo, Vitoria da Conquista -BA. CEP: 45.020-765, aqui denominada 
CONTRATADA. oriundo da DISPENSA DE LICITA9AO n。  07912020, nas disposi加es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente 
contrato de aquisiじao. rriediaiiie as （伯目s目Ias e condi6es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui obleto do presente controlし  e a aquisiao de pulverizadores para higieniza9ao de 
ambientes, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saude, conforme descri6es da DISPENSA DE LICITACAO n。  

. 	07912020 

§ 10 A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acr'scimos 

ou supress6es na aquisiao dos materiais obleto da presente licita9ao, de at 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei no 8.666/93 com suas 

ulteriores altera6es 

§ 2' A presente contratacao esta sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE 

LICITACAO n。  o7g/2o2o, com base no art 24, Inciso II. da Lei 8.666/93, Decreto Municipal 
n。  13112020. Portaria do Miriister:o da Saude o" 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。:。  E Nas 
contrata96es para aquisiao de hens, setvi9os e insumos necess自rios ao enfrentamento da 

emergencia que trata esta Lei, sera admitida a apresentacao de termo de refer白ncia simplific.'.o 
ou de projeto bas!co simphticado (inc4ido pela Medida Provnsoria n。 926, de 2020) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO 

a) O Regime de Execu9ao do presente Contrato e de Preqo por item, independentemente de 

transcri9ao, e a Lei Federal N 8666 de 21/06/1993. e suas alteraCうes introduzidas pela Lei 

Federal N。  8.883/94 

b) De 03 dias, a partir da solicitaぐ自o da Contratante 

c) A a9ao ou omissAo. total ou paiciai da fiscalizaくao do contratante, nao eximir自 a contratada 

de total responsabilidade tia execucao dc) contrato 

§1。  0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato. So se concretizara ap6s adotados pela 

Contratante, todos us proceduiieiitrm do ar!, 73.I riu. II, das Leis 8.666/93 com as altera96es da 

Lei 8,883/94 

CLAUSULA TERCEIRA~ PRAZOS 

● 

acordo corn as solicitac6es da Contratante nao se computando os casos previstos no artigo 

1.058 do Codigo Civil Brasileiro 

S 

CLAUSULA QUARTA - PRECO, CONDI6ES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado sera de R$ 11.060I00 (onze mil e sessenta reais), 

resultante das quantidades coilsiailtes da proposta de Pre9os 

4,20s Pre9os ofertados sero fixos e ri eajtistaveis 

§1。 Nos preqos ofertados na proposta do Contratado ja 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 sera efetuado, em ate 30 (trinta) dias apds a apresenta9ao da Nota 

Fiscal/Fatura e/ 011 Recibo devidamente atestado a quantidade entregue 

§3。 Quando louver erro de qualquer natureza na emissao da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido docunierito sera imediatamente devolvido para substitui9ao e/ou emissao de Nota de 

Correao, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo nao sera considerado para efeito de 
qualquer reajuste ou atualizaCao do valor contratual 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota頭o 
Or9amentria a seguir especificada 

「 Unidade Orcament'ria i 30700 Secretaria Municipal de Saude 
030701 fundo Municipal de Saude de Poc6es 

MuvIaaoefProjeto 	10.122 09.2.035 - Manuten9白o da Secretaria de Sa"de 
'?!,m!n也  de Despesa S 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 

Fonte 	, 02 Receitas e rransl. de Impostos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1.1 A CONTRATADA devera fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE 
6・ 1.2 A CONTRATADA sera legal e financeiramonte responsavel por todas as obriga96es e 

compromissos contraldos com terceiros, para a execu9ao deste Contrato, bem como, pelos 

encargos trabalhistas. previdencirios. fiscais, securitarios, comerciais e outros fins, a eles nao 
se vinculando a CONTRA丁ANTE a qualquer tltulo, tiem mesmo ao de solidariedade 

61.3 A CONTRAtADA assume l nteira r esponsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decotrentes de dolo ou culpa, negligencia, impercia ou 

imprudencia, na execu9ao do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 

empregados, nao excluindo nu ieduzriido essa responsabilidade, a fiscalizaぐao ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos 
6,1・ 4 A CONTRATADA assumira a rebponsabilidade total pela execucao do contrato 
6・ 1.5 A CONTRATADA obilga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades 

de abastecimento contido no Edital. quee parte uitegiaiite deste Contrato 

6.1.6 Reconhecer os direitos da administracao. em caso de rescisao administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666193 

6・ 1.7 A CONTRATADA devera mantei. durante toda a execucao do contrato, todas as condi96es 

de habilita'ao e qualificacao exigidas I rn licita9ao, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei 
no 8.666/93 

6.1.8 comunicar a Prefeitura Municipal de Poqdes Bahia os eventuais casos fortuitos e de tor9a 

maior, dentro do prazo de 2 (uo!s) dias uteis apos a verificacao do fato e apresentar os 

documentos para a respectiva aprovacao, em ate 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de 

sua ocorrencia, sob pena de nao serem r:orisiclei ados 

6.1.9 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 

Pargrafo Unico: A empresa devera apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
a) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 
b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
c) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente 良  Divida Ativa da Uniao e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 

d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 

e) Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho 

6.2- DA CONTRATANTE 

6.2.1 Pagar conlorme estabelecido ria Clausula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes 
do presente Contrato, na ntegrahdade tios seus termos 

6.2.2 A fiscalizacao do fornecimento sera por tecnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 

6.2.3 Podera a fiscaliza'ao ordenai a suspenso total ou parcial dos seivi'os, caso nao sejam 

atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamac6es que fizer, sem prejuizo de 
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PREFEiTURA MUNICIPAL DE POC6ES 

ESTADO DA BAHIA 

SECRE'IARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES 

7.1 Para a aplica9ao das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a 

gravidade da falta, os pie」  wzos dela advindos para a Administra9ao Publica e a reincidencia na 

prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuzo das sanC6es administrativas 

previstas na Lei Federal ii 9.784/99 

7.1.1 Advertencia escrita, corn o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 

e/ou contratado, sendo cabivel apenas eni falhas leves que nao acarretem prejuzos graves ao 

Mu n ci pio 
7.1.2 Constituem ihcitos administrativos as condutas prevista na Lei Federal no8.666193, 

sujeitando-se os uifrawres as r;onii,iu6es legais. garantida a previa e ampla aefesa em 

processo administrativo 

7.1.3 A inexecu'ao contratual. nicltisive por atiaso injustificado na execu9ao do contrato 

sujeitara o contratado a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da 

infra9ao, obedecidos os seguintes limites maximos 

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

obriga9ao, inclusive ria recusa do adjudicatario em firmar o contrato! ou ainda na hipotese de 

negar-se a efetuar o reforCo da cauCao dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 

convocaqao 

.0,3% (tres decirnos por cento) ao dia, ate o trigesuno dia de atraso, sobre o valor da parcela 

fixa inicial 

.0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente 

ao trig白simo 

7,1.3.1 A multa a que se refere este iteni 'nao impede que a Administra9ao rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanq6es previstas na lei 

7.1.3.2 A iriulta, aplicada apos regular processo admuiistrativo, sera descontada da garantia do 

contratado faltoso 

7.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alm da perda desta, a contratada 

responder pela sua diferenCa, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela AdministraCao ou. ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 

7.1.3.4 Nao tendo sido prestada garantia. a AdiiunistraCao se reserva o direito de descontar 

diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta 

7.1.3.5 As multas previstas neste item no t6m carater compensatrio e o seu pagamento nao 

eximira a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es 

cometidas 

7.1.4 Sero punidos coin a peno de suspensao temporania do direito de cadastrar e licitar e 

impedimento de contratar com a Administra9ao os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 

disposi6es 厄gais madas 

7.1.5 Serao punidos com a pena de declara9ao de inidoneidade para licitar 

e contratar com a Administra9ao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniao ou 

at que seja promovida a reabilitacao perante a autoridade competente para aplica,r\a puniao 

os que incorram em outros ilcitos previstos eiri le 

Pび亡 a 菅Sktrn(anIe ai da 511V"!5cenコ‘、（赫AHme(77〕遍扇― ど旦9OC! Hua(a'tiem da‘，山“ 「い！I,Ccri A. f-one (77) 3431-4350 
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PREFEITURA MUNICiPAL. DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO 

8.1 A rescisao poder自  ser 

8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejara a sua rescisao imediata, 

com as conseqLlencias 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 alterades 

sem prejuizo de outras sanCoes previstas resta mesma lei; 

8.3 A inexecu'ao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias 

contratuais e as previstas em lei ou ieqtjlarriento ficando no ato da assinatura deste contrato 

reconhecido pelas partes us direitos da Adnniristraao Publica, em caso de resciso 

administrativa prevista rio art 77 e seguinte da Lei n 8.666/93 e suas altera96es 

8.4 Podera ainda o Municpio de Pogoes, BA! a seu critrio exclusivo e a qualquer tempo 

rescindir o contrato mediante previo aviso a empresa contratada, com antecedencia mnima de 

30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuzos a que a contratada nao tenha 

dado causa e aos pagamentos devrdos pela execucao do CONTRATO at白  a data da rescisao 

8.5 Da rescisao do CONTRATO pelo no cumprimento de CLAUSULAS contratuais 

especifica96es. projetos ou prazos cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias u teis, contados 
da intimaCao do ato 

8.6 Nas hipoteses de rescisao corn base em qualquer das hipoteses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla恒o especifica, nao cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9ao 

CLAUSULA NONA - CONDIOES GERAIS 

9.1 Serao de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas virios, planos 

eslatisticos 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 execu9ao deste 

Contrato, quando necessario por conveni白ncia dos servios ou da Administra9ao, respeitados os 
limites legais e os direitos assegurados a CONTRATADA: 

9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9ao, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Pre9os ria CONTRATADA 

9.4 Nao Seta perrrritidos a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar 
este Contrato 

9.5 Este contrato e regido pela Lei 00. 8.666193, a fim de dirimir alguma d自vida em casos 
omissos 

CLAUSULA DECIMA - COBRANCA JUDICIAL 

10.1 As importancias devidas pela Contratada serao cobradas atraves de processo de execu9ao 

constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 

retencao ou cornpensa9ao de crditus, seiripre que possIvel 
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MODULO IN 	= 	' OPECUARIOS LTDA 

riipresa ' nr'ilratada 

Jorge-t9itsantos Lemos 
secretario Municipai ae sauae 

Contratante 

Leandr . a"jo M1scarenhas 
retei o MunictJal 

Co tratante 

Testemunhas 

CPF:&7R( O C I 9 

雀曹 
旺ーコ ニニ 

師編  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
Es'rADo DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

11.1 As panes elegem o Foro da Comarca de Po96es一  Bahia, que prevalecer sobre qualquer 

outro, por mais privilegiado que sema,a para dirinhir quaisquer duvidas oriundas do presente 

Contrato 
11.2 E, por estarem assim justos e contratados, tirmam o presente contrato em 03 (tres) vias de 

igual teor e forma na presenqa de chias testemunhas. que subscrevem depois de lido e achado 

conforme 

PoC6es - Bahia, 17 de abril de 21)20 

zS) 
CPF:<asb(,c 2 、バg 

PPPtttUtA fl .4us,c,r,,?Ooes Qua (,ardeai da Siiv、‘ n' 15, Len!ra. i'o、oes-BA fone' (77) 34314350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES 
ESTADO DA BAHIA 

007.317.245-69,com endereço comercial a Rua 
Aloisio Rocha, n° 133,Bairro: Centro, Poções-BA, 
CEP: 	45.260-000, 	objeto 	montagem 	c 
desmontagem, 	e 	manutenção 	da 	estrutura de 
divisOrias em madeira para a nova instalação do 
hospital que sera destinado a receber possíveis 
pacientes corn sintomas e diagnostico ao novo 
coronavirus — 	COVID-19, 	ern 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde,  

RS 6.715,00 

JOHN RAM1CLE DOS SANTOS SANTOS 
07691634595, 	pessoa 	jurídica 	dc 	direito 
privadoinscrito no CNN sob n° 29.484.398/0001-
60,com endereço comercial a RuaMaria Pacheco, 
n° 660B,Bairro: Zabele, Vitoria da Conquista-RÃ, 
CEP: 45.078-424 objeto instalação, manutenção e 
revisão geral em aparelhos eletro hospitalar na 
Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e na nova 
instals*, do hospital que sera destinado a receber 
possíveis pacientes com sintomas e diagnóstico ao 
novo eoronavinis — COVID-19, como medidas 
preventivas 

CONTRATO N" 120/2020 
EMS 

RI 12.550,00 

06/04/2020 it 
30/04/2020 

DISPENSA N° 

074/2020 

ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, CNN 
32.590.872/0001-43 	endereço comercia154 	PCA 
Cel. Raimondo P. de Magalhães, 284 Comercio, 
Centro/Poções 	- 	Ba, 	CEP: 	45260-000 	objeto 
fornecimento de TNT em rolo de 50mt, que senlo 
utilizados 	na 	confecção 	de 	mascaras. 	como 
medidas preventives a respeito do Corona virus 
(COVID-19),destinados 	aos 	profissionais 	que 
estio nas Barreiras de 	Vigilância e os demais 
profissionais 	dc 	Saúde 	cm 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal dc Saúde  

CONTRATO N° 136/2020 
EMS 

RS 12.232,00 

08/04/2020 A 
30105/2020 

DISPENSA N° 

076/2020 

MODULO 	INSUMOS 	AGROPECUARIOS 
LIDA, pessoa juridica de direito privadojnscrito 
no CNIN sob n" 05.831.541/0001-85,com endereço 
comercial 	a 	Praga 	Victor 	Brito, 	n"I5,Centro, 
Vitoria da Conquista -BA, CEP: 45000235 objeto 
aquisição de pulverizadores para higienização de 
ambientes, como medidas preventivas a respeito do 
Coronavinis 	(('OVTD.19), 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde,  

CONTRATO N' 141/2020 
EMS RS 11.060.00 17/04/2020 A 

30/04/2020 

DISPENSA N° 

079/2020 

ANDRO 	INSTITUTO 	DE 	ANDOLOGIA 
LTDA, pessoa juridica de direito privado,inscrito 
no CNP1 sob s' 68.181.838/0001-49.com  endereço 
coma-vial Avenida Otavio Santos. n"444.Bairro: 
Recreio- 	Vitoria 	da 	Conquista 	-BA, 	objeto 
prestação 	de 	serviços 	na 	realização 	de 
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS pats retirada 
dc duas hernias, com pedido liminar, Processo n° 
0000125-40.2020.805.0199. do 	Sr Joao Cleiton 
Lopes or,, atendimento a Secretaria Municipal de 
Satiric,  

CONTRATO N" 137/2020 RI 5.130,00 

EMS 078/2020 
13/04/2020 ii 
30/04/2020 

DISPENSA N" 

BANCO DO BRASIL S.A, Pessoa Jundica de 
direito 	privado, 	sociedade 	anomina 	aberta, 	dc 
economia 	mista, 	inscrita 	no 	CNP/ 
00.000.000/0001-91, com sede no Setor Bancário 
Sul, Bloco C, /me 32,24" Andar, Brasilia, distrito 
Federal, nesteato representada 	por seu 	gerente 
geral, 	o 	senhor 	Eicher 	Santos 	de 	Menezes, 
braseleiro,easado,bancirio Cancan de Habilitação 
n* 	01972523230, 	Detran/BA 	e 	CPEF/MF 	si' 
961.124.095-34 objeto locação desistema web de 
Licitações e realização de pregão e dispensa, na 
forma eletronica, coin base no decreto Federal n° 
10.024/2019 e Decreto Municipal n° 14112020 que 
regulamneta a licitação,tia modalidade pregão, na 
forma 	eletronica,para 	aquisição 	de 	bens 	e 	a 
contratação dc serviços comuns. 	incluindos os 
serviços 	de 	Engenharia 	em 	atendimento 	a 
Samaria Municipal de Saúde deste manicipio,  

CONTRA TO N" 135-2/2020 
FMS 

RS 4.921,00 

06/04/2020 A 
31/12/2020 

DISPENSA N° 

075/2020 

EUCAR COMERCIO DE PECAS PARA .. 
..... --- . 
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ADJUDICAcAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITAcAO N。  079/2020 

A Comissio Permanente de Licita9'o de Po'6es - Bahia, corn base no art. 24, Inciso H, da Lei 8.666/93, 
e Decreto Municipal n。  131/2020, Portaria do Minist'rio da Sa自de n。  188/2020 e suas altera es 
posteriores, e no Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N。  
079/2O200BJETO aquisi9ao de pulverizadores para higieniza9言o de ambientes, como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVIl)- 19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sade 
CONTRATADO MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA, pessoa jurdica de direito 
privado,inscrito no CNPJ sob n。  05.831 .541/0001-85,com endere9o comercial a Pra9a Victor Brito, 
n。15,Centro, Vitoria da Conquista -BA. CEP: 4S000235Valor global do objeto Adjudicado 6 de: R$ 
11.060,00 (onze mil e sessenta reais).com Vigきncia 30104/2oComissao Permanente De Licita9o, 17 de 
abrilde 2020. Joio Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N。  079/2020 

A Prefeitura Municipal de Po6es - Bahia. com  base no art. 24. Inciso 11. da Lei 8.666/93, e suas 
altera96es posteriores, e no Parecer Jurdico, toma p自blico a Ratificac言o do Ato da DISPENSA DE 
しB_l Iハ'I/nt,lN urn'ノ‘lily・ coniorme parecer au しUMISSAU I-'と」くMANtJNI上 Ut LIUIIACALie 
Parecer Juridico emitido pelo Procurador Jurdico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata95o direta de MODULO INSUMOS 
AGROPECUAR1OS LTDA, pessoajuridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n05.831.541/0001 - 
85,com endere9o comercial a Pra9a Victor Brito, n。15.Centro. Vitoria da Conquista -BA. CEP: 
450002350 OBJETO aquisi9ao de pulverizadores para higieniza9ao de ambientes, como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-l9), em atendimento a Secretaria Municipal de Sade 
Valor de R$ 11.060,00 (onze mil e sessenta reais) com Vig己ncia 30/04/2oconstante do respectivo 
rrocesso a e UISPtNSA Ut LILt I AしAclevendo ser celebrado o contrato com: MODULO INSUMOS 
AGROPECUARIOS LTDA, Gabinete do Prefeito, 13 de abril de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - 
Pr,fi,im Mllllimhり】  

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。 079/2020 

一  O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES. BAHIA. no uso de suas atribuic6es legais, e tendo em vista 
a que roram cumpnaas tocas as rormaudades aa Lei n、’ &0bbノ95 com as moditicacOes Introduzidas Delas 

Leis tr と  .とojiy4 e ir y.04/yろ, ante a 1)ISVtNSA lit LILI I A、AU IN" 0/1/2019 (JISJ.b 10 aquisi9ao de 
pulverizadores para higieniza 五o de ambientes, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de,atentando ao Parecer da COMISSAO 
PERMANENTE DE LICITACAO, HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITACAO, para a 
contrata 言o direta da empresa MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA, pessoa jurdica de 
direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  05J83 I .541/0001 -X5,com endere9o comercial a Pra9a Victor 
Brito, n。 l5,Centro, Vitoria da Conquista -BA. CEP: 4500023SCOMISSAO PERMANENTE DE 
LICITACAO, atrav亡s de seu Presidente, dever自  tomar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global 
do servi9o de: R$ 11.060・00 (onze mil e sessenta reais). corn Vigncia 31/12/2020). Gabinete do Prefeito, 
17 de abril dc 2020. Leandro Arajo Mascarcuhas - Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DO CONTRATO N。141/2020 EMS 

DISPENSA N。 079:2020 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES com COPARTICTPACAO nfl flhl'Jfln 
二二y、サ～」 yと L”、yyL 」ノ」ニ r、JいJじさ・ nstauo aa tiania, pessoa juridica de direito p丘blico, inscrito no 
Lr,lrJ s000 ir 1i ・ Iii・324/0001・52・  com sede na Rua Cardeal da Silva, n 75, centro, Poc6es-Ba. CEP 

群。器繊器課黒器豊響g案器讐こ潟讐案，無os Lemos, brasiO A nfl flflr,rr熱製讐竺no 

pessoa junwca Ce direito privado,inscrito no CNPJ sob n O5.831.54I/000l-85,com endereco comercial a 
rra9a victor tinto, n"15,Centro・  Vitoria da Conquista -BA, CEP: 45000235OBJETOaQujsjc'o de 
興讐り三a9讐s para tngienizaao de ambientes, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 
土 JVU.J-iY), ematenuimento a Secretaria Municipal de Saade Oriundo da Dispensa de Licitacao N。  

VI YI.reais識4嵩as ao UonnatoSecretrio o Sr農諮誌器器霊器豊課器 (onze mil e sessentao Mascarethas. 

r、  
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007.317.245-69,eom endereço comercial a Rua 
Aloisio Roche, if 133,Bainm Centro, Porrões-BA, 
CEP: 	45.260-000, 	objeto 	montagem 	e 
desmontagem, 	e 	manutenção 	da 	estrutura 	de 
divisórias em madeira para a nova instalação do 
hospital que sera destinado a receber possíveis 
pacientes com sintomas e diagnóstico ao novo 
coronavirus - COVTD-19, 	cm 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde. 

RS 6.715,00 

JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 
07691634595. 	pessoa 	pridica 	de 	direito 
privado.inscrito no CNN sob if 29.484.398/0001-
60,com endereço comercial a RuaMaria Pacheco. 
n" 660B,Bairro: Zabele, Vitoria da Conquista-BA, 
CEP: 45.078424 objeto instalação, manutenção e 
revisão gera/ em aparelhos eletro hospitalar nu 
Unidade de Pronto Atendimento 24 horas c na nova 
instalação do hospital que sera destinado a receber 
possíveis pacientes coin sintomas e diagnostico ao 
novo corona.frus - COVID-19, como medidas 
preventivas 

CONTRATO N" 120/2020 
FMS 

RS 12.550,00 

06/04/2020 ii 
30/04/2020 

DISPENSA N" 

074/2020 

ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, CNP1 
32.590.872/0001-43 endercgo comercia154 PCA 
Cel. Raimundo P. de Magalhães, 284 Comercio, 
Centro/Poebes 	- Ba, 	CEP: 	45260-000 	objeto 
fornecimento dc TNT em rolo de 50mt, gee serão 
utilizados 	na 	confecção 	de 	mascaras, 	como 
medidas preventives a respeito do Coronavirus 
(C0l1D-19),destinados 	aos 	profissionais 	que 
ma° nas Barreiras de Vigilância e os demais 
profissionais 	dc 	Sande 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Sande 

CONTRATO N" 136/2020 
VMS 

RS 12.232,00 

08/04/2020 A 
30105/2020 

DISPENSA N" 

076/2020 

MODULO INSUMOS ACROPECUARIOS 
LIDA, pessoa jurídica de direito pfivado,inscrito 
no CNN sob n° 05.831.541/0001-85,com endereço 
comercial 	a 	Prava 	Victor 	Brit°, 	n°15,Centru, 

aquisição de pulverizadores para higienização de 
ambientes, como medidas preventives a respeito do 
Coronavfnis 	(COVID-19), 	cm 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde, 

Vi toria da Conquista -BA. CEP: 45000235 objeto CONTRATO N" 141/2020 
FMS R$ 11.060.00 17/04/2020 A 

30/04/2020  

DISPENSA N° 

079/2020 

ANDRO 	INSTITUTO 	DE 	ANDOLOCIA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado,inserito 
no CNP1 sob n" 68.181.838/0001-49.com  endereço 
comercial 	Avenida Otavio Santos, n"444,13airro: 
Recreio- 	Vitoria 	da 	Conquista 	-BA, 	objeto 
prestação 	de 	serviços 	na 	realização 	de 
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS para retirada 
de duas hernias. com  pedido liminar, Processo n" 
0000125-40.2020.805.0199, 	do 	Sr Joao Cleiton 
Lopes em atendimento a Seerctaria Municipal dc 
Sande,  

CONTRATO N" 137/2020 
FMS 

RS 5.130,00 
13/04/2020 A 
30/04/2020 

DISPENSA N° 

078/2020  

BANCO DO BRASIL S.A, Pessoa luridice de 
direito 	privado, 	sociedade 	anomina 	ebony, 	de 
economia 	mista, 	inscrita 	no 	CNN 
00.000.000/0001-91, com sede no Setor Bancário 
Sul. Bloco C. Lote 32,24" Andar, Brasilia, distrito 
Federal, nesteato representada por seu 	gerente 
geral, 	o 	senhor 	Kleber 	Santos 	de 	Menezes, 
brascleiro,casado.banciii a Carteira dc Habilitação 
if 	01972523230, 	Detran/BA 	e 	CPEF/MF 	n° 
961.124.095-34 objeto locação desistema web de 
Licitações e realização de pregão e dispensa, na 
forma eletroniea, com base no decreto Federal a* 
10.024/2019 e Decreto Municipal n" 141/2020 que 
regularnneta a licitaGio,na modalidade pregão, na 
tonne 	eletrônica,para 	aquisição 	de 	bens 	e 	a 
contratação 	de 	serviços 	comuns, 	incluindos 	os 
serviços 	de 	Engenharia 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde deste municipio,  

CONTRATO N" 133-2/2020 
FMS 

RS 4.921,00 

06/04/2020Á 
31/12/2020 

DISPENSA Pi' 

075/2020 

EUCAR COMERCIO DE PECAS PARA 
VE1CULOS SERVIÇOS E TRANSPORTE 
LEDA, 	inscrito 	ILO 	CNN 	sob 	o 	n" 

CONTRATO N" 119-1/2020 
EMS 

01/04/2020 Á 
31/12/2020 

PREGÃO N° 022/2019- 
SRP 

Po96es Pogóes 19de 
MTera-feira

19 de Maio de 2020 
35-Mo -No790 

Terya-feira 
19 de Maio de 2020 

35 - Ano - N° 790 
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ADJUDICAcAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO Nt' 079/2020 

A Comissao Permanente de Licita9豆o de Pog6es - Bahia, corn base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, 
e Decreto Municipal no 131/2020, Portaria do Ministピrio da Sa白de n。  188/2020 e suas altera96es 
posteriores, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N 
079120200BJET0 aquisi9きo de pulverizadores para higieniza弾o de ambientes, como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sade 
CONTRATADO MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LIDA, pessoa jurdica de direito 
privado,inscrito no CNPJ sob n 05.831.541/0001-85,com endere9o comercial a Praa Victor Brito, 
no15,Centto, Vitoria da Conquista -BA, CEP: 45000235 Valor global do objeto Adjudicado ' de: R$ 
11.060,00 (onze mil e sessenta reais).com Vig己ncia 30/04/2oComissao Permanente De Licitaao. 17 de 
abrilde 2020. Joao Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAcAO N。  079/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. e suas 
altera96es 、  posteriores, e no Parecer Juridico, torna p白blico a Ratifica9百o do Ato da DISPENSA DE 
LICITAひO N。  069/20 19, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e 
Parecer Jurdico emitido pelo Procurador Juridico Municioal vem formalizar A DISPFNSA flfl 
PROCEDIMENTO LICITAT6RIO. para contrata9百o direta de MODULO - INSUMOS 
AGROPECUARIOS LIDA, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n05.831.541/0001- 
85,coni endereo comercial a Pra9a Victor Brito, n1 5,Centro, Vitoria da Conquista -BA, CEP: 
450002350 OBJETO aquisi9'o de pulverizadores para higieniza9ao de ambientes, como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID・ l9), em atendimento a Secretaria Municinal de Sa'de 
Valor de R$ 11.060,00 (onze mii e sessenta reais) com Vigencia 30/04/2oconstante do resnectivo 
Processo de DISPENSA DE LICITACAdeveiido ser celebrado o contrato com: MODULO INSUMOS 
AGROPECUARIOS LTDA, Gabinete do Prefeito, 13 de abril de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - 

HOMOLOGAいO DA DISPENSA DE LICITAいO N。  079/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES, BAHIA. no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades da Lei n。  8,666/93 com as modifica6es introduzidas pelas 
Leis n。 8.883/94 e n。 9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITACAO N。 077/2019 - OBJETO aquisi9百o de 
pulverizadores para higieniza弾o de ambientes, como medidas preventivas a respeito do 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 MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LIDA, pessoa jurdica de 
direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  05.831 .541/000l-85,com endere9o comercial a Pra9a Victor 
Brito, n15,Centro, Vitoria da Conquista -BA, CEP: 45000235COMISSAO PERMANENTE DE 
LICITACAO, atraves de seu Presidente, dever tomar as medidas cabveis, tendo em vista o Valor Global 
do servi9o de: ItS 11.060,00 (onze mil e sessenta reais). com Vig己ncia 31ノ12/2020). Gabinete do Prefeito. 
17 de abril de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal 
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EXTRATO DO CONTRATO N。141.ノ2020 FMS 

DISPENSA N。  079/2020 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES com COPARTICIPAいO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SA 〕DE DE POC6ES, Estado da Bahia, pessoa jurdica de direito pblico, inscrito no 
CNN sob on ILl 13.324/0001-52, com sede na Rua Cardeal da Silva, n 75, centro, Po,6es-Ba, CEP 
45.260-000, neste ato representado pelo Secretrio o Sr. Jorge Luis Santos Lemos, brasileiro, inscrito no 
CPF sob n。  466.638.785・49,CONTRATADO - MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LiDA, 
pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n05.83 l ・ 541/000l-85,com endere9o comercial a 
Pra9a Victor Brito, n15,Centro, Vitoria da Conquista -BA, CEP: 450002350BJETOaquisi9言o de 
pulverizadores para higieniza叫o de ambientes, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 
(COVID・19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de Oriundo da Dispensa de Licita9百o N。  
07912020 Data do Contrato l7/04/2020; Valor do Contrato: R$ 11.060,00 (onze mil e sessenta 
reais)30/04/20, Secretrio o Sr. Jorge Luis Santos Lemos Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas 
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