
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.113.324/0001-52

CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS N° 155-11/2020 FMS

Pelo presente instrumento de contrato, A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA, neste
ato representado pelo Senhor Prefeito LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS, corn sede à
Praça da Bandeira, n° 02, Bairro: centro, Poções-BA, inscrito no CNPJ sob n° 14.242.200/0001-
65 através do FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob n° 11.113.324/0001-52,
com sede à Rua Cardeal da Silva, n° 75, Bairro: centro, CEP. 45.260-000, ora denominado
CONTRATANTE e, do outro lado WILISIAN SANTOS SOUZA, brasileiro (a), maior residente
na Rua 04, Lot. Vista Verde II, n° 47, Município de Poções - BA, inscrito (a) no CPF sob o n°
053.503.185-86, aqui denominado simplesmente CONTRATADO, firmam neste ato, o presente
contrato, na forma e condições que se seguem:

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

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

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

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

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

Unidade Orçamentaria

Atividade/Projeto

Elemento de Despesa
Fonte

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

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

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

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

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

6.4 O CONTRATADO assumirá a responsabilidade total^-pela execução do objeto deste
Contrato. '

Rua; Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções- Ba, Fofce (77) 3431-4350
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6.5 O CONTRATADO obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade na
prestação de serviços;

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

Poções-BA, 07 de maio de 2020.

Leandro Afapjo Mascarenhas Jorge tuis^Santos Lemos
Prefeito Munictoal Secretário Municipal de Saúde

Contratante \e

WILISIAN SANTOS SOUZA
Contratado

Testemunhas:

4h PREFEITUKA f* MUNICIPAL

Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções-Ba, Fone (77) 3431-4350



Prefeitura Municipal de Poções
PÇA DA BANDEIRA, 02

CENTRO - POÇÕFS - BA CEP: 45260-000

CNPJ; 14.242.200/0001-65

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA
Número: 000119/2020.E

Nome/Razão Social: WILISIAN SANTOS SOUZA

CPF/CNPJ: 053.503.1 «5-86

Endereço: RUA 04 (LOT.VISTA VERDE li),

47 POÇÕES - BA CEP: 45260-000

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE
ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA
IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE
COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Observação:

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

********* í;****************************:*********-***********:**************************:**********************************************************

Esta certidão foi emitida em 07/05/2020

Certidão válida até: 06/06/2020

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: 6/00004701570000353688030000119202005073

M* l Illl l II t !••«!

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso cm 07/05/2020 às 12:43:36
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í«ttSF l ff SECRETARIA DA FAZENDA
.";.-• L»

Emissão: 07/05/2020 12:44

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão N": 20201342208

NOME

XAAAXXAAAXXXXAXXAAAAAXXAXXAAAXX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

vxxxxxxxxxx?

CPF

053.503.185-86

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/05/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

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

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

Página l de J RelCcilid;mNcgaliva.rpt



07/05/2020

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

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

Nome: WILISIAN SANTOS SOUZA
Cr F:Co0

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a1 a 'd' do parágrafo único do art, 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:41:06 do dia 07/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2020.
Código de controle da certidão: 907E.9D33.FF19.82BO
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



Página l de l

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WILISIAN SANTOS SOUZA
CPF: 053.503.185-86
Certidão n°: 10448152/2020
Expedição: 07/05/2020, às 12:41:47
Validade: 02/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que WILISIAN SANTOS SOUZA, inscrito (a) no CPF sob o n°
053.503.185-86, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
T r a b a l h i s t a s .
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 .440 , de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão a tual izados até 2 (do is ) dias
anteriores ã data da sua expedição .
Mo caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autent icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

m?̂
 INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identif icação das pessoas naturais e jur ídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p rev idenc iá r ios , a hono rá r io s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvida s L- uuyEiíjtóti;: crdtuí tut . j u u .br



Diário Oficial do
MUNICÍPIO Poções

Quarta-feira
27 de Maio de 2020

3-Ano -N°799

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

serviços gerais para IvigienizacSo em locais interno* e externos neste
município cora a finalidade de medidas preventiva? ao novo c oraria vírus
(CCATD-I9), desenvolvido era lavor da Secretaria Municipal ife Saúde
de Pocics - BA, c scrd ret-ido pela Ui i-edeial c" 13.979/2020.

MATEUS SANTOS SOUZA, brasileiro (a), maior rtsídeub; na Rua
Tenente Celino, n1 (JS, Bairro Alio da Vitória, Município de Poções -
BA. porudur Ia) do RG n" 14,100.683-82 SSP/BA o inscrito ia] no CPF
sob o n" 02S.Ó87. 1 05-54. otijcto a prestação temporária tk servidos .ucmis
para lii;.!ÍenÍ7aeãu cin buais internos e uxiurnos nustt município com a
finalidade do medidas preventivas no novo coronavinis (.CQVTD-19),
desenvolvido em favor tia Secretaria Municipal de Saúde de Poções -
BA, e serii regido peia Lei Fí dera! n" 1 3.y7W2020.

\\lLIM.-\.\S KO1ZA. brasileiro (a), maior residente na Rua
()4. Lot. Visla Verde 11. n" 47. Município de Poções - BA. inscrito (a) na
CPF sob o ti" 053.503. 185-Rfi, objeto ú prestação temporária de .serviços
parais paia liigieiiijaçào em locais iulenios e externos liaste muntcipio
com a finalidade ik medidas pievenlit-aí ao novo coronavírus (COVID-
19), descuvciivido an favor da Secretaria Municipal de Saúde de Poções
- BA. u itrj regido pela Lei Federal n" 13.979/2020.

VAGNER DE OLIVEIRA SOUZA, brasileiro (a), maior residente na
RUJ Prcs. Qclúlio \'argas, n= 351, Bairro Tigre. Município Jc Poções -
BA, portador (a) do RG n" 16-472.6Í3-55 SSPfBA e inscrito (a) no CPF
sob o n" 037.942.375-91), objeto a prestação t;mporánade serviços U era i s
p:i™ l i inienj&içjo em IOCLÍÍS internos e eviernos ntsie município cuni a
finalidade de mjdid.is prevenlivas ao novo coronavírus íCOVlD-19),
dcíciivnivido em lavor d S SaereLiria Municipal dií Saúdi: de Pocfleí -
BA, essrí rtígido pela Lei Fedíral n" 13.979/2020.

ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA. pe^oa
jurídica de diiuilo piivjtlo, in^eril.) no CNPJ n" 17.545.961/0001-84, cora
cp.dereçu eomci-tiiU a-J Rua: Rondônia. n" 03. Bairro: Poruil da Estancia
l, Jacutinga-MG, CEP: 37. 500-000. objeto o fornecimento de lcaj;crm
Nuiio (foruiubíão de urna associuc5o ilc nualcrnário de amónio, álcool c
formal d eido. onde arun contrJ todos os micro-olyaniamos na forma
vujíututivu - baetérias. fimirub. vírus, baciloi. «c.), iililizadus na
desinfecção de EPTS utilizados corno medidas temporárias pnra
enTrcnlanienlo c prevcnçSo da emergcnciii de snúdú pública do Novo
Cortina vírus - COVTD-IP em ,-iiendiminio a Secretaria Munie ipn i de
Saúdí deste i imnicí 'io.

CONTRATO N" 135-
1 U/2020 FMS

CONTRATO N" 155-
1 3 '2020 FMS

CONTRATO N" 155-
12/2020 FMS

CONTRATO N" 158/2020
FMS

RS 3.135,00

RS 3.135.00

RS 3.135,00

RÍ 3.900,00

07/05/2021) Á
23/07/2U2U

07/05/2020 A
23/07/2020

m/05/2020 Á
23/07/2020

1 l/OÍ/2020 Á
30/06/2020

ERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE
RRVTÇOS

PRESTAÇÃO DE
ERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE
ERVIÇOS

FORNfCIMliNTO

31 de maio 12020
Joio Pedro Ribeiro do .Nascimento

Chefe do Departamento de Licitações e Contrates

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ONSFX6FKL1 W-t-/UYY73+MBG

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

serviços gerais pai1 J hÍL'ienÍ7;iÇLÍo cm locais internos c externos neste
município com a lliulidadc de mfdiilai preventivas ao novo coronavims
(COV1D-19). desenvolvido cm favor da Secretaria Municipal de Saúde
de Poções - BA, c será rígido pela Lei Federal n" 1 3.979/2020,

MATEUS SANTOS SOUZA, brasileiro f a), maior residente nu Riui
Twicntfí Ccliiii), ir OK, Bairro Alto liii Vitória, Município de POÇÒCÍ -
BA. portador (a) do RO n" 14.100.6K3-X2 SKP/BA e inscrito (a) no CPF
sob o n" 028.087. 193-54. objeto a pTMtBçfioiranportris de serviços gerais
para higienizarão em locais internos e externos neste município com a
finalidade d f medidas preventivas ao novo coronavfru* (COVID-191.
desenvolvido em favor ila Swrelaria Municipal de Saúde de Pocõc.i -
HA, e «rã regido pela l.ei Federal n" 13.979/2020.

VVIUSIAN SANTOS SOU/A, bnisiloiro (;i), maior residente n;i [lua
04, Lot. Vista Verde II, u" 47, Município do Poções - BA. inscrito (a) no
CPF sob o n" 053.503. 185-86. objeto a prestação temporária de serviços
gtrais par.i hi<!Íeiiiz;icit) em locais internos e externos neste T i i u u i c i p i »
com ;i l ínalidade de medidas preventivas ao novo coronavfru» (COVID-
19), desenvolvido em favor da Secretaria Municipal de Saúde de Pncòts
- BA. c será regido pela l.ei Federal n" 13.979/2020.

VACNKR DE OLIVEIRA SOUZA, brasileiro ia), maior residemc na
Rua Prós. Ciciúlio Valhas, n" 251, Bairro Tigre, Mmiieípio de Picões -
BA, portador (a) do RCi n" 16.472.653-55 SS1VBA c insciito (a) no CPF
sob o n" 097.942,375-UO, Dlijtlo a presluçãii temporária de sowiços gerais

finalidade di' medidas preventivas ao novo cororavírus (COVID-19).
ilesenvolvido cm favor d.i Secretaria Munieipj l de Sjúilc de Poções -
RA.escrii regido pela U-i Federal n" 1 j,97y/2020.

ICAR.AI 1)0 BKAML INDUSTRIA QUIMK A LTDA, pessou
jurídica de direito privado, inscrito no C.'N!'.1 11" 17.54S.9fil/0001-H4, com
endereço eomereíul n;i Rim: Rondònia, n" 03, Bairro: Portal da RstaiiL-ia
1. Jueiiliiiya-iVlG, (.'Et1: j7.5()0-HO(), ubjcto o forneci meu lu de (eajicnn
Nano [formulação de uma ussociLicão de quatemário de amónio, álcool e
foniutldfido. onde Lima contra (otloí os niicro-oryauismos na forma
vegetam n bactérias, fungos, vírus, bacilos, ctc.), uti l izados na
dcsinlèccão di* EPIS uliliiíidos como medidas temporárias para
cnfrcntamenlo e prevenefm da emeriiínciu de síiúde publieLi du Novo
foronavirus - COVID-19 cm atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde deste município .

CONTRATO N" 155-
10/202» t MS

CONTRATO N" 155-
1 1/20211 FMS

CONTRATO N" 155-
1 2/2020 1-MS

CONTRATO N" 158/2021)
FMS

R5 3.135,00

RS .1.135,00

RS 3.135,(tO

RS 3.400,00

07/05/2020 Á
23/07/2020

07/05/2020 Á
23/07/2020

07/05/202(1 Á
23/07/2020

U/05/2020 Á
30/06'2U20

El! VIÇOS

PRESTAÇÃO DE
BKVIÇOS

PRESTAÇÃO DE
ERVIÇUS

PRESTAÇÃO Dl-
FRVIÇOS

FORNECIMENTO

31 de maio 12020
.loão 1'cdro Ribeiro do Nascimento

Chefe do Departamento de Licitações c Contratos

Jornal Tribuna do Sortão - Edição disponível no slte www.sertaohojB.com.br/publIcacoe9


