
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

繊卿、  

PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 

NO 129/2020 

DISPENSA DE LICITA9AO 
NO 101/2020 

ALUGUEL DE CAMINHAO 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

E
A

N
D

R
O

 A
R

A
U

JO
 M

A
SC

A
R

E
N

H
A

S - 24/08/2020 12:21:35
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 25c1b51f-2a85-4591-8542-cdb3cbe589ad



欝 !REFEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 
「 aWJ) 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N。  129/2020 

MODALIDADE LICITATORIA: DISPENSA DE LICITA9AO N。  101/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Sa"de 

OBJETO: Presta9白o de servios em aluguel de Caminh白o 3/4, para transporte de material para 
higieniza9白o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-1 9), 
em atendimento a Secretaria Municipal de Saude 

CONTRATADO: LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob o no 

37.095.361/0001-40, com endere9o comercial a Rua Arnulfo Ramos Silva n。  133, Bairro Bela 
Vista, Po96es, CEP: 45.260-000 

VALOR GLOBAL: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) 

EMBASAMENTO LEGAL: art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。 9.412/18 

DATA DA DISPENSA: lOde julho de 2020 

DATA DA RATIFICACAO: 13 de julho de 2020. 

DATA DA CONTRATACAO: 13 de julho de 2020. 

VIGENCIA: 13/07/2020 at白  30/09/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA9AO - PORTARIA N。  001/2020 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 
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畿 !1EFEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 
!I"I 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N。  129/2020 

OBJETO: Presta9ao de servios em aluguel de Caminh白o 3/4, para transporte de material para 
higieniza9ao nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de. 

AUTUACAO 

Aos 06 (seis) dias do m's de julho de 2020, autuo o ofcio requisitrio da 

secretaria e os documentos que adiante se v6. 

節  

Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAilA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 06 de Julho de 2020 

Ofcio 	/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita"o de Dispensa de Licita"o 

SOLICITACAO 

Exp6e-se a necessidade da presta9白o de servi9os em aluguel de Caminho %, para transporte de 
material para higieniza"o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID- 
19), garantindo assim, a assist6ncia qualificada atrav白s da Secretaria Municipal de Sa自de deste 
Municipio 

Exmo. Sr. Leandro Arajo Mascarenhas 

● D.D. Prefeito Municipal de PO9oES 

Estimando a continua garantia da excel6ncia dos servi9os prestados pela Secretaria Municipal de 
Sa"de do Municipio de Po96es-BA, solicito que se inicie o Processo de Dispensa de Licita"o para a 
presta9白o de servios em aluguel de Caminh白o 94, para transporte de material para higieniza"o nas 
ruas, 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 emerg6ncia de sa自de pりblica de import白ncia internacional decorrente do 
Coronavirus responsvel pelo surto de 2019, especificamente ao Art. 4 que diz: 

Art. 4。  E dispens自vel a licita"o para aquisi戸o de bens, servios, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de saロde pロblica 
de import自ncia internacional decorrente do coronavirus de que trata esta 
Lei. f Redac白o dada Dela Medida Provisria n。  926. de 20201 

§ 10 A dispensa de licita"o a que se refere o caput deste artigo 白  temporria e 
aplica-se apenas enquanto perdurar a emerg'ncia de sa自de p"blica de import白ncia 
internacional decorrente do coronavirus 

● 
§ 2。  Todas as contrata96es ou aquisi96es realizadas com fulcro nesta Lei ser白o 

mediatamente disponibilizadas em sitio oficial especfico na rede mundial de 
computadores (internet), contendo, no que couber, al6m das informa加es previstas 
no§ 3。  do art. 8o da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011 o nome do 
contratado, o n自mero de sua inscri9白o na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor e o respectivo processo de contrata"o ou aquisi"o 

§ 3 Excepcionalmente, ser白  possivel 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 " nica fornecedora do bem ou servi9o a ser 
adquirido.I lncluido Dela Medida Provis6ria n。 926, de 20201 

Art. 4-A A aquisi弾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. (Incluido p ela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

6ル  
Rua: Cardeal da Silva. 75, Cento, Po os-Ba e-mail: financeirosaude20l7@rail.com.  Fone: (77) 3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

I - ocorr白ncia de situa"o de emerg白ncia' (Incluido pela Medida Provis6ria n' 
926, de 2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situa"o de emerg白ncia'I Includo 
pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

Ill ー  existncia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta"o de servi9os, 
equipamentos e outros bens, publicos ou particulares; e I Incluido Dela Medida 
Provis6ria no 926. de 2020) 

IV - limita"o da contrata"o 自  parcela necess白ria ao atendimento da situa"o 
de emerg白ncia. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

Art. 4-C Para as contrata加es de bens, servi9os e insumos necess自rios ao 
enfrentamento da emerg白ncia de que trata esta Lei, n百o ser白  exigida a elabora9白o de 
estudos preliminares quando se tratar de bens e servi9os comuns. (Incluido pela 
Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

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

Art. 4。-E Nas contrata96es para aquisi9昌o de bens, servi9os e insumos 
necess自rios ao enfrentamento da emerg'ncia que trata esta Lei, ser' admitida a 
apresenta9ao de termo de referncia simplificado ou de projeto b自sico 
simplificado. f Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

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

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

II - fundamenta'o simplificada da contrata9o' (Incluido sela Medida 
Provis6ria n. 926. de 2020) 

Ill ・  descri o resumida da solu9ao apresentada' (IncluIdo pela Medida 
Provis6ria no 926. de 2020) 

IV ・  requisitos da contrata9o- (Incluido pela Medida Provis6ria n" 926. de 
2020) 

V ・  crit'rios de medi9ao e pagamento; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  
926. de 2020) 

VI - estimativas dos pre9os obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes 
par白metros: (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal (Incluido pela Medida Provis6ria no 
926, de 2020) 

b) pesquisa publicada em midia especializada- (Incluido pela Medida 
Provis6ria no 926. de 2020) 

c) sitios eletrnicos especializados ou de dominio amplo (Incluido Dela Medida 
Provis6ria n。  926. de 2020) 

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

Rua: cardeal da Silva, 75, cenfro. Po るes-Ba e-mail: financeirosaude20l7@gmail.com,  Fone: (77)3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA心DE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e Ilnluido pela Medida 
Provis6ria no 926, de 2020) 

Vil - adequa"o or9amentria. (Incluido nela Medida Provis6ria ii。  926. de 
2020) 

§ 2o Excepcionalmente1 mediante justificativa da autoridade competente, ser自  
dispensada a estimativa de pre9os de que trata o inciso VI do caput. (Incluido pela 
Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

§ 3。  Os pre9os obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI 
do caput n白o impedem a contrata"o pelo Poder Publico por valores superiores 
decorrentes de oscila"es ocasionadas pela varia"o de preos, hiptese em que 
dever白  haver justificativa nos autos.I lncluido pela Medida Provisria n。  926, de 
2020) 

Art. 4。-F Na hiptese de haver restri"o de fornecedores ou prestadores de 
servi9o, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poder自  
dispensar a apresenta"o de documenta"o relativa 自  regularidade fiscal e trabalhista 
ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilita"o, ressalvados a 
exig白ncia de apresenta"o de prova de regularidade relativa 白  Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso XXX川  do caput do art. 7。  da 
Constitui戸o. I Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

Art. 4-G Nos casos de licita戸o na modalidade preg白o, eletr6nico ou 
presencial, cujo objeto seja a aquisi弾o de bens, servi9os e insumos necess白rios ao 
enfrentamento da emerg白ncia de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos 
licitat6rios ser白o reduzidos pela metade. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 
2020) 

§ 1。  Quando o prazo original de que trata o caput for numero i mpar, este ser白  
arredondado para o n"mero inteiro antecedente. (Incluido pela Medida Provisria n  
926, de 2020) 

§ 2。  Os recursos dos procedimentos licitatrios somente tero efeito 
devolutivo. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

§ 3。  Fica dispensada a realiza"o de audi白ncia publica a que se refere o art. 
39 da Lei n。  8.666, de 21 de lunho de 1993 para as licitaいes de que trata 
o caput. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

Art. 4。-H Os contratos regidos por esta Lei ter百o prazo de dura"o de at seis 
meses e podero ser prorrogados por peniados sucessivos, enquanto perdurar a 
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situa"o de emerg'ncia de saロde 
publica. I lncluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

Art. 4。-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, 
a administra"o pロblica poder prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, 
nas mesmas condi es contratuais, acrscimos ou supress6es ao objeto contratado, 
em at白  cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. (Incluido pela 
Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

Considerando a Portaria 188/2020 do Ministrio da Sa自de, que declara Emergencia em Sa"de 
P自blica de import白ncia Nacional (ESPIN) em decorrncia da Infec 百o Humana pelo novo 
Coronavirus (201 9-nCoV); 

Considerando a exist6nc 
Mundial de Saロde (OMS) 

Rua: cardeal da Silva. 75. cwtro. Po96es-Ba e-mail: 1narairロ,aude2017@中ail.com,  Fme: (77) 3431.4350 
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PREFEITURA MUNICiPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Considerando que o Governo Federal qualificou a situa"o nacional em rela"o 自  Emergencia de 
Saロde orovocada aela oandemia do Coronavirus - COVID-19. como ESTADO DE CALAMIDADE 
I-'LJULIUA nos termos ao uecreto L egisiativo n: b, ae zu ae maro cm zuzu, aa iavra ao ヒ  gregio 
Congresso Nacional: 

Considerando que o Governo Federal qualificou a situação nacional em relação e Emergência de 
Saúde provocada pela pandemia do Coronavirus - COVID-19, como ESTADO DE CALAMIDADE 
POBLICA nos termos do Decreto Legislativo n.° 6, de 20 de março de 2020, da lavra do Egregio 
Congresso Nacional; 

Considerando que o Governo do Estado da Bahia qualificou a situa"o estadual em rela9白o 自  
Emergencia de Saロde provocada pela pandemia do Coronavirus - COVID-19, como ESTADO DE 
CALAMIDADE PUBLICA, nos termos do Decreto Legislativo n.。  2.041, de 23 de maro de 2020, da 
lavra da Colenda Assembleia Legislativa do Estado da Bahia; 

Considerando que o Govemo do Estado da Bahia qualificou a situação estadual em relagáo 
Emergência de Saúde provocada pela pandemia do Coronavirus - COVID-19, como ESTADO DE 
CALAMIDADE POBLICA, nos termos do Decreto Legislativo n.° 2.041, de 23 de março de 2020, da 
lavra da Colenda Assembleia Legislativa do Estado da Bahia; 

Considerando o Decreto no. 156/2020, de 20 de abril de 2020, que decreta ESTADO DE 
CALAMIDADE PuBLICA NO MUNICiPIO DE POCOES - BA em decorrncia da pandemia do novo 
Coronavirus - Covid - 19; 

Considerando o Decreto n°. 156/2020, de 20 de abril de 2020, que decreta ESTADO DE 
CALAMIDADE POBLICA NO MUNICIPIO DE POÇÕES - BA em decorrência da pandemia do novo 
Coronavirus - Covid - 19; 

Considerando o Decreto n。. 191/2020, de 23 de junho de 2020, que disp6e sobre medidas 
temporrias de enfrentamento e de preven"o da emergencia em saude p"blica decorrente do 
Coronavirus - COVID-1 9 no Municipio de Po96es - BA. 

Considerando o Decreto n°. 191/2020, de 23 de junho de 2020, que dispõe sobre medidas 
temporárias de enfrentamento e de prevenção da emergencia em saúde pública decorrente do 
Coronavirus - COVID-19 no Municipio de PogÕes - BA. 

Assim, a Secretaria Municipal de Sa自de de Po96es-BA, imbuida de seu papel em promover e 
garantir a assist6ncia a sa"de de nossos municipes com qualidade e de forma 自  gil. Se faz 
necess白rio pensar em rotinas que ajudam a minimizar os riscos de contamina"o, e atraves de 
transporte adequado para transportar os material de higieniza"o que s白o utilizados pelos servidores 
que fazem esse servi9os,' considerada uma a"o de preven"o no combate ao Covid-19. E em 
virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, o municipio ter que tomar as 
medidas preventivas necess自rias. Para maiores esclarecimentos segue anexo Lei n。  13.979/2020, 
Decreto Municipal n。 217/2020 e o Termo de Referncia Simplificado. 

Assim, a Secretaria Municipal de Saúde de Pogões-BA, imbuida de seu papel em promover e 
garantir a assistencia 	saúde de nossos municipes com qualidade e de forma ágil. Se faz 
necessário pensar em rotinas que ajudam a minimizar os riscos de contaminação, e através de 
transporte adequado para transportar os material de higienização que são utilizados pelos servidores 
que fazem esse serviços, é considerada uma ação de prevenção no combate ao Covid-19. E em 
virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, o municipio terá que tomar as 
medidas preventivas necessárias. Para maiores esclarecimentos segue anexo Lei n° 13.979/2020, 
Decreto Municipal n° 217/2020 e o Termo de Referência Simplificado. 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cota"es realizadas pela mesma, foi 
verificado que a empresa LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, 白  a que melhor atende as 
demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie contrato entre o Fundo Municipal 
de Sa"de, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa LAZARO COSTA DOS SANTOS 
04586482567, inscrita no CNPJ sob n。  37.095.381/0001-40, cujo objeto 白  a presta"o de servios 
em aluguel de Caminh白o %, para transporte de material para higieniza"o nas ruas, como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-1 9), Ficando o valor contratual em R$ 7.800,00 (sete 
mil e oitocentos reais).) Vale ainda ressaltar aue o contrato ter viaencia ao dia 13 de Julho do ano 

e em curso, com prazo ate o aia iu cm betemoro ao ano ae ZUZU・  

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cotações realizadas pela mesma, foi 
verificado que a empresa LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, 6 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 LAZARD COSTA DOS SANTOS 
04586482567, inscrita no CNPJ sob n° 37.095.381/0001-40, cujo objeto é a prestação de serviços 
em aluguel de Caminhâo %, para transporte de material para higienização nas ruas, como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), Ficando o valor contratual em R$ 7.800,00 (sete 
mil e oitocentos reais). Vale ainda ressaltar que o contrato tere vigdncia ao dia 13 de Julho do ano 

• em curso, com prazo ate o dia 30 de Setembro do ano de 2020. 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota9白o 
Orament白ria a seguir especificada. 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orgamentária a seguir especificada. 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — 
COVID -19 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica 
FONTE 14 - Transferência de Recursos 

Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para a 
contrata"o de empresa para a aquisio acima citada, neste municipio 
Na certeza de vossa compreens白o, elevando nossos votos de estima e considera"o, subscrevemo- 
nos 
Atenciosamente, 	 rー入  

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 compreensão, elevando nossos votos de estima e consideração, subscrevemo- 
nos. 
Atenciosamente, 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secret自ria Municipal de Saude 
Lorena Santos Mascarenhas 
Secretária Municipal de Satide 

Rua: Cardeal da Silva, 75, Centro, Po es-Sa e-mail: 5nanceirosaude20l7Og1,ail.com, Fone. (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, 75, Centro, Poções-Ba e-mail nanceirosaude20170gmail.com, Fone. (T7) 3431-4350 
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ti. !1EFEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 
‘賢』町n CNPJ: 14.200.242/0001-65r 
器3轟喜さぷ・  

DOCUMENTA9AO 

I 
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叫A DA BA~臥，国~-c日‘lm 
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CERTiDO NEGATIVA DE DEBITO 

N. 00022812020 

Nome/Razo Social: LAZARO COSTA DOS SANTOS - MEt 

Nome Fantasia 

Cdigo Contribuinte: 511563 	 cPFにNPJ 

BELA VISTA POCOES - BA - CEP: 45260-DOO 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A SER 

APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE, AT亡  A PRESENTE DATA,NAO CONSTAM D'BITOS 

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICiPIO. 
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、 Esta Certido foi emitida em  11/0512020 	com base no Codigo Tribut自rio Nacaonal, lei n。 5. 172/66 

Certid自o v自lida at: 09/08/2020 

C6digo de controle da certid自o: 2100024278 

'I'll" 
Aten"o: Qualquer rasura tomar o presente documento nulo 

CPF/CNPJ: 37.095.38110001 .40 

Endereo: 	 RUAARNuLFORAMOSs』LvA1生  RUA ARNU LEO RAMOS SILVA, 133 

”●．. 
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11フ  GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

'i.Tv f SECRETARIA DA FAZENDA 
Emjss'o: 11/05/2020 11:5 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut言rios 

(Emitida para os efeitos das arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981・  C6digo 
Tributrio do Estado da Babia) 

Certid'o N。:。  20201375121 

RAZAO SOCIAL 

XXXXXXXxXXXXXXXflxxx1xxyjnyjxxxxxxxxxxxcx, 

INScRI9O ESTAロUAl 	 CNPJ 

37.095,38m目ルI4. 

Fica certificado que n'o constam, at' a presente data, pend'ndas de responsabilidade da pessoa fisica ou jurIdica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto ● inexistnda de d'bitos, inclusive os inscritos na Olvida 
Ativa, de wrnpetnda da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P]bica do Estado da Rahia 

cobrar quaisquer d白bitos que vierem a ser apurados posteriorrnente. 

Emitida em 11/05/2020, conforme Portaria n。 918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emisso 

A AUTENI10EADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERECO http:l/www.s.faz.ba,gov.br 

Vlida corn a apresa'ita"o conjunta do calo cityina de inscri o no CPF ou nu cNPJ da 
Secrsaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

E
A

N
D

R
O

 A
R

A
U

JO
 M

A
SC

A
R

E
N

H
A

S - 24/08/2020 12:21:36
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 27504429-7f78-4864-a9e0-287b578d021f



畿  

  

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

 

CERTIDAO NEGATIVA DE D'BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIO 

Nome: LAZARO COSTA DOS SANTOS o4 5864S2567
CNPJ: 37.095.3811000140 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo adrna identificado que vierem a ser apuradas, ' certificado que 
n, constam pendncias em seu nome, relativas a cr'ditos tributrios administrados pela Secretaria 
da Receita IederaI do Brasil (RFB) e a inscri9es em Olvida Ativa da Uni白o (DAU) junto' 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certid.o 白  valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os ro'os e tundos publicos da administra"o direta a ele vinculados. Refere-se situa9o do 
suleitooassivo no a mbito 'da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui"es sodS previstas 
na'saIineas ・a' a 'd'do pargrafo nicodo art. 11 da Lei n。  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceita"o desta certid'o est condicionada 自  verifica 白o de sua autenticidade na Internet. nos 

endereosくhttp://rtb.gov.br' ou くh即JJwww ・pgfn ・  gov.br> 

Certid言o emitida Qratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。  1.751・  de 2/10/2014 

Emitida 白  s 11:56:33 do dia 11/05/2020 chora e data de Brasilia>. 
V自fida ate 07/11/2020. 
Cdigo de controle da certidao: 5DC9・5E71・79E6・4293 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. 
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CERTェDAO NEGATェVADE D富B工TOS TRABALHェSTAS 

CNPJ: 37.095.381/0001-40 
Certidao n。 : 10618418/2020 
Expedi9ao: 11/05/2020, a s 11:53:32 

Vaijdade: 06/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedicao. 

Certifica-se que o CNPJ sob o n。  37.095.381/0001-40, N o CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidao emitida corn base no art. 642-A da Consolidacao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolucさo Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 20二 1. 
Os dados constantes desta Certid白o sao de responsabilidade dos 
T工I b unals do T工abalho e estao atualizados at白  2 (doユ5) dュas 
anteriores 色  data da sua expedicao. 
Certidao expedida sem indica9ao do nome/raz』o social, tendo em 
vista que o CPF/CNPJ consultado nao figura na u ltima vers』o da base 
de dados da Receita Federal do Brasil ~ RF'B enパada ao Tribunal 
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situa9ao desse CPF/CNPJ, 
consulte o sitio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br). 
No caso de pessoa ]uridica, a Certidao atesta a empresa em relacさo 
a todos os seus estabelecimentos, ag色ncias ou filiais. 
A aceュ tacao desta cer七idao condicユo ri a - se a verificaCao de sua 
autentユcidade no p0工tal do Trュbunal Supe工 ior do Trabalho na 
Internet (http: //www.tst.jus.br ). 
Certidao emitュda gratu itamen七e' 

工N FORMACAo 工MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios 白  identificacョo das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto a s obriga9ろes 
estabelecidas em senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenci'rios, a honor'rios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execucao de acordos firmados perante o Minist白rio P6blico do 
Trabalho ou Comissさo dc ConciliaCao Pr'via. 
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Diario Oficial do Wm"0 Po96es 
Quarta-feira 
8 de Julho de 2020 
2-Ano -N.846 

Decretos 

MUNICIPIO DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

DECRETO N'. 217/2020. 

De 07 de julho de 2020. 

Disp6e sobre a prorroga"o das efeitos do Decreto 191 de 23 

de junho de 2020 

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

das atribui96es que lhe sきo conferidas por Lei e: 

Considerando o tratado na reunio do Comit白  de Gesto e Monitoramento 

da Crise e dos Impactos do COVID-1 9 realizada em 07 de julho de 2020; 

DEC RETA: 

Art. 1". A prorroga9白o dos efeitos do Decreto 191 de 23 de junho 2020 

at6 12 de julho de 2020 

Art. 2。. Em 10 de julho de 2020 ser白  emitido decreto, com vig6ncia a 

partir de 13 de julho de 2020, regulamentado as medidas tempordas de 

enfrentamento e de preven9白o da emerg白ncia em sa"de pロblica decorrente do 

Coronavirus - COVID・1 9 no Municipio de Po"es - BA 

Art. 3。. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposi96es em contrrio 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito, Po96es - BA, 07 de julho de 2020 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

PrefeIto Municipal 

LORENA SANTOS MASCARENHAS 

Secretria Municipal de Sa"de 
Praa da Bandeira, n"02, Saro Cento, CEP 45260-000, Po6es - BA. 

CERTIFICA9AO DIGITAL: DAFKQSSQYXUKRFGMMXPDG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente. 
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Diario Oficial do 
m』鵬馴o Po96es 

Tec'a-fefra 
23 de Junho dc 2020 
2 一 Ano 一 N.832 

Decretos 

驚  

MUNICIPIO DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

DECRETO Nロ. 191/2020. 

De 23 de junho de 2020. 

Disp6e sobre medidas tempor白rias de enfrentamento e de 

preven"o da emergencia em sa"de publica decorrente do 

Coronavirus - COVID・19 no Municipio de Po"es - BA. 

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

das atribui加es que lhe s白o conferidas por Lei e: 

Considerando o disposto no art. 196 e seguintes da Constitui"o Federal; 

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

Municipio de Po96es - BA; 

Considerando a Lei 13.979/2020; 

Considerando a Portaria 188/2020 do Ministrio da Sa"de; 

Considerando a exist'ncia de pandemia do Coronavirus - COVID-19 

declarada pela Organiza9巨o Mundial de Sa自de (OMS); 

Considerando o Estado de Calamidade Pロblica estabelecido no Decreto 

156/2020; no Decreto Legislativo n。  2413 de 23 de abril de 2020, da Assembleia 

Legislativa do Estado da Bahia; 

Considerando o Decreto Estadual No 19.742 de 04 de junho de 2020; 

Considerando o r自pido avan9o da pandemia do Coronavirus - COVID・19 

em territ6rio nacional; 

Considerando a escalada de casos de infec"o por Coronavirus - COVID- 

19 no Municipio de Po96es - BA; 

Considerando a necessidade de ado"o de novas medidas temporrias 

de enfrentamento e preven"o da emerg'ncia em saロde publica decorrente do 

Coronavirus - COVID・19 no Municipio de Po96es - BA; 

Considerando a Recomenda9白o Conjunta N。  01 do Minist6rio Pロblico do 

Estado da Bahia; 

Considerando o estabelecido na reuni昏o do Comit' de Gest白o e 

Monitoramento da Crise e dos Impactos do COVID・19. 

Praa da Bandeira, n一  02. Bairro Certo. CEP 45.260.000. PaOceー  BA. 

CERTIFICAいO DIGITAL: OIETFOKKTOOUMOKBQFWFNG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 
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Diario ()tkial do 
mJN 岡0 Po96es 

Ter'a-feira 
23 de Junho de 2020 

3-Ano -M532 

MUNICIPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

D E C R E T A: 

Art. 1。. Este Decreto determina medidas emergenciais com vistas ao 

enfrentamento e preven9言o da emerg6ncia em saude p自blica decorrente do 

Coronavirus - COVID-1 9 no Municipio de Po加es - BA 

Art. 2。. Determina-se a suspensao dos alvars e a interrup9白o do 

funcionamento de qualquer atividade de: 

~ ー 	lojas de com白rcio varejista e atacadista; 

II ー 	restaurantes, bares, pizzanas, pubs, lanchonetes, servios de 

ambulantes, food-trucks, conveniencias e similares; 

川ー  clinicas de esttica, sal6es de beleza, barbearias e 

estabelecimentos cong白neres; 

IV - boates, casas de shows, casas noturnas, lounges, tabacarias, 

casas de festas e eventos, assim como espetculos de qualquer natureza; 

V ・ 	academias, centros de gin白stica, escolinhas de treinamento, 

academias ao ar livre, bem como todos os estabelecimentos de condicionamento 

fisico e destinados a quaisquer pr自ticas esportivas; 

VI - clubes, associa加es recreativas e similares; 

VII - balne白rios, clubes poliesportivos, clubes de servio e de lazer; 

VIII ・  hot白is, pousadas e hospedarias; 

IX - servi9os de transporte de passageiros de van; 

X - 	servi9os odontol6gicos, clInicas de fisioterapia e clInicas de terapia 

ocupacional; 

XI - quaisquer outros servi9os, atividades ou reuni6es, p自blicos ou 

privados, n百o expressamente excetuados no presente decreto, que importem em 

concentra"o de pessoas, em locais abertos ou fechados, em nmero superior a dez 

pessoas. 

§ 1。  Os estabelecimentos mencionados neste artigo podero funcionar 

desde que exclusivamente para atendimento de servi9os de entrega em domicilio 

(delivery). 

Praa da Bandeira, n' 02, Bairro Ceto, CEP 45260-000, Po es - BA 

CERTIFICAいO DIGITAL: OIETTOKKTOOUMOKBQFWFNG 

Esta edi9'o encontra-se no site otici司 deste ente 
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l)iiirio Otciai do 

MUMCIPIO Po96es 
Tera-feira 
23 de Junho de 2020 
4 一 Mo 一 No 832 

MUNICIPIO DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

§ 2。 Lanchonetes, pastelanas e congeneres podero funcionar mediante 

retirada do produto no estabelecimento, nao sendo permitida a entrada de clientes 

e/ou consumi9白o em seu interior. 

§ 3 。 Excepciona-se a suspensao dos atendimentos nos consultrios 

odontolgicos e clinicas de fisioterapia a pacientes em situa9白o de emerg6ncia, 

mediante agendamento, proibidas aglomera加es em sala de espera, adotadas as 

medidas estabelecidas no art. 6。  deste Decreto e pelas autoridades de saロde de 

preven"o ao contgio e conten9白o da propaga9白o de infec9白o viral relativa ao 

Coronaviws - COVID-1 9. 

4o Os servios de hot白is, pousadas e hospedarias podero permanecer 

em funcionamento para clientes j白  hospedados. 

§ 5。  E permitido o funcionamento de igrejas e locais destinados a cultos 

religiosos e espirituais, desde que n白o ocorram atividades religiosas e espirituais que 

importem em concentra9ao de pessoas, como missas e cultos, independentemente 

do nロmero de pessoas. 

§ 6o As atividades vedadas no par自grafo anterior podero ser realizadas 

para transmiss白o on-line, desde que n白o importem em concentra9言o de pessoas. 

Art. 3。. A suspens白o dos alvars e a interrup"o do funcionamento 

estabelecido neste Decreto n巨o se aplica aos seguintes estabelecimentos 

comerciais e de presta"o de servi9os, considerados como servi9os essenciais, que 

trabalhem exclusivamente com 

~ ・ 	servi9os de saロde, farm白cias, assistncia m白dica e hospitalar; 

II - 	hipermercados, supermercados, mercados, a9ougues, peixarias, 

hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos; 

Ill ー  lojas de venda de alimenta"o e medica9ao para animais; 

IV - lojas de venda de 白  gua mineral; 

V - 	padarias; 

VI ・  gera"o, transmiss白o e distribui 昏o de energia eltrica e de g自s; 

VII - ilumina9白o p自blica; 

VIII ・  tratamento e abastecimento de 自  gua; 

IX ・  capta9白o e tratamento de esgoto e lixo; 

X - 	processamento de dados ligados a servi9os essenciais; 
Pra'a da Bandsra. & 02, Ba'rrn Cesto. CEP 45260-000, Po es - GA. 

CERTIFICAいO DIGITAL: OIETFOKKTOOUMOK8QFWFNG 

Esta edi"o encontre-se no site oficial deste ente 
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Dirio ( ) tic ia I do 
柵JNICIPIO Po96es 

Tera-feira 
23 de Junho de 2020 

5 一 Ano 一 No832 

MUNICIPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

XI ・  telecomunica96es e Internet; 

XII - seguran9a privada; 

XIII 一 servi9os 旬ne伯rios; 

×N ・ 6廿cas; 

XV ・  servi9os de transporte de passageiros de t白xi e motot白xi; 

XVI - bancos, correspondentes bancrios, lotericas e cooperativas de 

crdito; 

XVII ・  servios de fornecimento de oxIg白nIo; 

XVIII ー  postos de combustvel; 

XIX - bon-acharias e oficinas mec自nicas; 

XX ー  lojas de material de constru戸o. 

§ 1 Os servi9os de transporte de passageiro por t自xi somente podero 

realizar viagens com limita,o a tr白s passageiros, com vidros abertos, adotadas as 

medidas estabelecidas no arts. 6o e 70 deste Decreto e pelas autoridades de sa"de 

de preven"o ao cont白gio e conten弾o da propaga9きo de infec 白o viral relativa ao 

Coronavirus - COVID-1 9. 

§ 2。  Os servi9os de transporte de passageiro por mototaxi somente 

podero realizar viagens desde que o passageiro fa9a uso do capacete aberto, 

adotadas as medidas estabelecidas no art. 6o deste Decreto e pelas autoridades de 

sa自de de preven9白o ao cont白gio e conten,o da propaga"o de infec"o viral 

relativa ao Coronavirus - COVID-1 9. 

§ 3。  Estabelecimentos que funcionem como correspondentes bancrios e 

que exeram outras atividades nao essenciais, devero localizar as atividades de 

correspondente banc白rio na entrada principal e instalar divis6rias separando as 

atividades de correspondente banc自rio das demais. 

Art. 4。. Na feira livre do Municipio de Po96es - BA e em seus arredores 

somente poder'o funcionar os estabelecimentos comerciais e de presta"o de 

servios que praticam as atividades essenciais elencadas no art. 3. 

§ 10 E proibida a entrada de feirantes de outros municipios na feira livre do 

Municipio de Po96es - BA. 

§ 2。  Servi9os de carga e descarga de mercadorias na feira livre nas sextas 

e s白bado somente podero ocorrer ap6s as 14:OOh. 
Pra'a da Bandeira, n。  02. Bairro Ceito. CEP45260.000. Po6es - BA. 

CERTIFICA9AO DIGITAL: OIE1TOKKTOOUMOK8QFWFNG 
Esta edi"o encontraーse no site ofici& deste ente 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

E
A

N
D

R
O

 A
R

A
U

JO
 M

A
SC

A
R

E
N

H
A

S - 24/08/2020 12:21:36
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 27504429-7f78-4864-a9e0-287b578d021f



I )irio ()石c ial do 
楓』N給“岡0 Po96es 

Tera-feira 
23 de Junho de 2020 
6 一 Ano 一 N. 832 

MUNICIPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Art. 5。. E proibida a utiliza戸o de cal9adas para exposi戸o de 

mercadorias pelos estabelecimentos comerciais. 

Art. 6.. Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar devem adotar 

as seguintes medidas: 

~ ー 	adotar e/ou reforar medidas de higieniza戸o; 

II - 	disponIbIlizar na entrada do estabelecimento e em lugares 

estratgicos de fcil acesso, sabonete liquido e papel toalha descartvel nos 

lavat6rios de higieniza,o de m白os e/ou 自  lcool em gel 70% aos seus clientes e 

empregados; 

Ill ー  disponibilizar aos seus empregados m白scaras ou cobertura sobre o 

nariz e a boca; 

IV ・  manter ventilados todos os ambientes; 

V - manter controle de acesso, somente permitindo a entrada em seu 

interior na propor,o de uma pessoa por dez metros quadrados; 

VI ・  afixar na entrada o tamanho total do estabelecimento, por metro 

quadrado e a quantidade total de pessoas admitidas em seu interior, na forma 

estabelecida no inciso anterior; 

VII ・  proceder 白  utiliza"o, se necess白rio, de senhas ou outro sistema 

eficaz, a fim de evitar a aglomera戸o de pessoas dentro e nas imedia"es do 

estabelecimento aguardando atendimento; 

VIII ・  manter a organiza戸o das filas, dentro e nas imedia"es do 

estabelecimento, de modo que haja a dist含ncia minima de dois metros entre os 

clientes; 

IX - disponibilizar de empregados em quantidade suficiente para os fins 

constantes nos incisos V, VII e VIII. 

Art. 7。. E obrigat6rio o uso de m白scaras ou cobertura sobre o nariz e a 

boca em todos os espa9os p"blicos, equipamentos de transporte coletivo p自blico ou 

privado e estabelecimentos comerciais, industriais e de servi9os no Municipio. 

Pargrafo" nico. Os estabelecimentos dever白o impedir a entrada e a 

perman白ncia de pessoas que n白o estiverem utilizando m白scara ou cobertura sobre o 
Pra9a da Band&ra. n。  02, Bobo Cenut. CEP 45.26th00. Po es - BA 
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nariz e a boca, sob pena de advertncia, multa e/ou cassa"o de alvar自  de 

funcionamento. 

Art. 8。. Os6 rg白os p"blicos que prestam servios pObicos essenciais e 

permanentes devero permanecer em funcionamento, consoante determina9白o das 

Secretarias Municipais. 

Pargrafo" nico. Os 6 rgaos p自blicos tratados no caput devero obedecer 

白s medidas do art. 6o 

Art. 9.. As pessoas provenientes de 自  reas de risco devero ser 

cadastradas pelas barreiras sanit自rias e acompanhadas pelas respectivas unidades 

de sa"de da familia, assim como permanecer em quarentena domiciliar por quinze 

dias. 

§ 1。 Por 白  rea de risco entende-se as localidades com casos confirmados 

do Coronavirus - COVID-1 9. 

§ 2。 0 disposto neste artigo n自o se aplica aos profissionais de 6 rg白os ou 

de entidades privadas que, por sua natureza ou em raz白o do interesse p"blico, 

desenvolvam atividades de indispens自vel continuidade, em especial aos servidores 

p自blicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Sa"de e demais profissionais 

de sa"de. 

Art, 10. Os velrios e celebra"es de despedida ocorridos no Municipio 

de Po"es - BA devero ocorrer exclusivamente na Capela Jesus Misericordioso, 

localizada na Rua Corpus Christi, no i 57, Bairro Centro e na quadra de esportes da 

Escola Municipal Luis Heraldo Curvelo, localizada na Avenida C6nego Pithon, n。  
367, Bairro Centro, tendo acesso rotativo de pessoas na sua 白  rea intema limitada 自  
presen9a de no m白ximo dez pessoas, vedada a aglomera"o no entorno das 

dependencias do vel6rio. 

1。  Os vel6rios sero realizados das 6:00h 白  s 18:OOh, com dura"o de no 
m自ximo tr6s horas. 

§ 2。  Caso o sepultamento nao ocorra at' as 1 8:00h, os vel6rios devero 

ser fechados e reabertos somente no dia seguinte. 

p「日“da Ban.j田「． nコ 02. Bairro C・●・． GEP 452印』叩 P叫6“ーDA 

CERTIFICA9AO DIGITAL: OIEUOKKTOOUM0K8QFwFNG 
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Art. 11. As pessoas fisicas e juridicas devero sujeitar-se ao cumprimento 

das medidas previstas neste Decreto, assim como todas as instru96es sanit自rias 

restritivas expedidas pelos 6 rg白os de sa"de e o seu descumprimento acarretar自  sua 

responsabiliza9白o civil, penal e administrativa, nos termos previstos em Lei. 

Art. 12. As medidas previstas neste Decreto tero prazo ate 07 de julho 

2020, salvo disposi"o expressamente contrria disposta em seus artigos, e podero 

ser reavalladas a qualquer momento, de acordo com a situa"o epldemlol6gica do 

Municipio. 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica"o, tendo 

seus efeitos a partir de 24 de junho de 2020, revogando-se as disposi96es em 

contrrio. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito, Po96es - BA. 23 de junho de 2020. 

LEANDRO ARAロJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

LORENA SANTOS MASCARENHAS 

Secretria MunIcipal de Saロde 

Pra'a da Bandeira, n。  02, Bairro Cento, CEP 45,260-000 Po''es - BA 

CERTIFICAAO DIGITAL: OIETFOKKTOOUMOKSQFwFNG 
Esta edi"o encontra-se no siいoficial deste ente. 
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畿  

Presidencia da Republica 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N。 13.979,  DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Texto compilado  

Regulamento  

Regulamento 

(Vide Aol n。 6341) 

(Vide AOl n。 6347) 

Disp6e sobre as medidas para enfrentamento da 
emerg白ncia de sa"de pロblica de import白ncia 
internacional decorrente do coronavirus respons白vel 
pelo surto de 2019. 

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

Art. 10 Esta Lei disp6e sobre as medidas que podero ser adotadas para enfrentamento da emergencia de 
"de pロblica de importncia internacional decorrente do coronavirus respons白vel pelo surto de 2019. 

§1。  As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a prote"o da coletividade. 

§ 2。 Ato do Ministro de Estado da Sa'de dispor sobre a dura"o da situa弾o de emergencia de saロde p自blica 
de que trata esta Lei. 

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

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

I - isolamento: separa9白o de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contamina"o ou a propaga"o do 
coronavirus; e 

II - quarentena: restri加o de atividades ou separa"o de pessoas suspeitas de contamina戸o das pessoas que 
o estejam doentes, ou de bagagens, contineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 
ntamina"o, de maneira a evitar a possivel contamina"o ou a propaga"o do coronavirus. 

Pargrafo 自  nico. As defini96es estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitrio Internacional, constante 
do Anexo ao Decreto n。  10.212 de 30 de  janeiro de 2020 aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber. 

Art. 3。  Para enfrentamento da emerg白ncia de saude pロblica de import白ncia intemacional decorrente do 
coronavirus, as autoridades poderao adotar, no 白  mbito de suas compet白ncias, dentre outras, as seguintes 
medidas: 	(RedaG白o dada  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

~ ・  isolamento; 

II - quarentena; 

Ill - determina9ao de realiza9白o compuls6ria de 

a) exames medicos; 

b) testes laboratoriais; 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2Ol  9-2022/2020/lei/Li 3979.htin 	 1n 
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e) coleta de amostras cl'nicas; 

L13979 

d) vacina9白o e outras medidas profil白ticas; ou 

e) tratamentos m'dicos especificos; 

IV ・  estudo ou investiga"o epidemiolgica; 

V - exuma"o, necropsia, crema"o e manejo de cadver; 

VI ー  restri"o excepcional e temporria, conforme recomenda,o t白cnica e fundamentada da Ag6ncia Nacional 
de Vigil自ncia Sanitria, por rodovias, portos ou aeroportos de: 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria nD 926, 
de 2020) 

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

b) locomo頭o interestadual e intermunicipal; 
	(Incluido  pela Medida Provis6ria no 926,  de 2020) 	(\j 旦  

ADI 6343) 

, 	VII ー  requisi"o de bens e servicos de pessoas naturais e juridicas, hiptese em que ser garantido o 
pagamento posterior de indeniza"o justa; e 

rogictro no Anvico, docdo一ql」e三  

VIII ー  autoriza,o excepcional e tempor自ria para a importa9白o e distribui'o de quaisquer materiais, 
medicamentos, equipamentos e insumos da 白  rea de saロde sujeitos 白  vigil白ncia sanit自ria sem registro na Anvisa 
considerados essenciais para auxiliar no combate a pandemia do coronavirus, desde que: (Reda9ao dada  pela Lei 
n。  14.006 de 2020) 

a) registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes autoridades sanitrias estrangeiras e autorizados 白  
distribui"o comercial em seus respectivos paises: (Reda"o dada  pela Lei n。  14.006,  de 2020) 

1. Food and Dwg Administration (FDA)' (Incluido  pela Lei n。  14.006 de 2020) 

,2. European Medicines Agency (EMA); (Includo pela Lei n。  14.006,  de 2020) 

3. Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA)' (Incluido  pela Lei n。  14.006,  de 2020) 

4. National Medical Products Administration (NMPA); (Incluido  pela Lei n。  14.006,  de 2020) 

b) (revogada). (Reda●o dada  pela Lei n。  14.006,  de 2020) 

§ 1。  As medidas previstas neste artigo somente podero ser determinadas corn base em evidencias cientficas 
e em an白lises sobre as informa加es estratgicas em sa"de e devero ser limitadas no tempo e no espa9o ao mnimo 
indispens自vel自  promo"o e 自  preserva戸o da sa"de p丘blica. 

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

I - o direito de serem informadas pernianentemente sobre o seu estado de saロde e a assistncia 白  familia 
conforme regulamento; 

II ー  o direito de receberem tratamento gratuito; 

● 

www.pianalto.gov.br/ccivil_O3/_ato2Ol  9-2022/2020fle1t1 3979.htm 	 2/7 
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Ill - o pleno respeito 白  dignidade, aos direitos humanos e 白  s liberdades fundamentais das pessoas, conforme 
preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitrio Internacional, constante do Anexo ao Decreto no 10.212 de 30 de 
janeiro de 2020. 

§ 3 。 Ser considerado falta justificada ao servi9o p"blico ou 白  atividade laboral privada o periodo de aus色ncia 
decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§ 4 。 As pessoas dever自o sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprirnento 
delas acarretar responsabiliza"o, nos termos previstos em lei. 

§5。 Ato do Ministro de Estado da Sajde: 

~ ー  dispor sobre as condi"es e os prazos aplic白veis 自  s medidas previstas nos incisos I e II do caput deste 
art国o; e 

II - (revogado). (Reda"o dada  pela Lei no 14.006 de 2020) 

伊oviota no mom6o VI do oaput docto一  artigo. 

§6 。 Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saロde, da Justi9a e Seguran9a Pロblica e da lnfraestrutura 
dispor sobre a medida prevista no inciso VI do caput. 	(Reda9ao dada  pela Medida Provis6ria n。  927 de 
2020) 	(Vide ADI 6343) 

§ 6。-A O ato conjunto a que se refere o§ 6。  poder estabelecer delega"o de compet6ncia para a resolu"o 
dos casos nele omissos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 927 de 2020) 

§ 7O As medidas previstas neste artigo podero ser adotadas 

I pok'Mmni6柏rio do So‘ョdo; 

I - pelo Minist6rio da Saude, exceto a constante do inciso VIII do caput deste artigo' (Reda9白o dada  pela Lei 
n。  14.006 de 2020) 

Hlき￥I o V川  do coput docto artigo: ou 

， 、 Ii :.? bs胆讐9'es locais de sa。de, desde que autorizados p&o Minist rio da Sa。* nas hip6teses dos incisos 
I, II, v e vi ao caput oeste alugo; yceaa9ao uaaa  peia Lei flー  iー 's.vuo ae' U4U) 	( viae ,\ui 0i40) 

川  - pelos gestores locais de saude, nas hip6teses dos incisos 川, IV e VII do caput deste artigo. 

IV - pela Anvisa, na hip6tese do inciso VIII do caput deste artigo. (Includo  pela Lei n。  14.006 de 2020) 

§7。-A. (VETADO). (Includo  pela Lei n。  14.006,  de 2020) 

§ 7。-B. O m白dico que prescrever ou ministrar medicamento cuja importa"o ou distribui戸o tenha sido 
autorizada na forma do inciso VIII do caput deste artigo dever informar ao paciente ou ao seu representante legal 
que o produto ainda n白o tem registro na Anvisa e foi liberado por ter sido registrado por autoridade sanitria 
estrangeira. (Incluido  pela Lei n。  14.006 de 2020) 

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

§ 9 。 O Presidente da Repロblica dispor自, mediante decreto, sobre os servi9os pロblicos e atividades essenciais 
a que se referem o§ 8。. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926,  de 2020) 

§ 10. As medidas a que se referern os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execu9白o de servi9os 
pblicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente podero ser adotadas 

www.planafto.gov.br/ccivil_03/_ato2Oi  0-2022/2020/lei/Li 3979.htm 	 3/7 
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em' ato, especfico e desde que em articula"o prvia com o 6 rg自o regulador ou o Poder concedente ou 
autorizador. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

§ 11. E vedada a restri"o a circula戸o de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de servi9os 
pblicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no§ 9。, e cargas de qualquer esp6cie que possam 
acarretar desabastecimento de g白neros necessarios a popula"o. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 
2020) 

e6毎＋eiで  

Art. 4。  E dispens自vel a licita"o para aquisi"o de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de sa"de p"blica de importncia intemacional decorrente do coronavrrus 
de que trata esta Lei. 	(Reda"o dada  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

§ 10 A dispensa de licita"o a que se refere o caput deste artigo' temporria e aplica-se apenas enquanto 
perdurar a emerg白ncia de sa自de pOblica de importncia internacional decorrente do coronavirus. 

§ 2。  Todas as contrata96es ou aquisi"es realizadas com fulcro nesta Lei ser白o imediatamente disponibilizadas 
em stio oficial especfico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, al6m das 
informaC6es previstas no§  3。  do art. 8o da Lei n。  12.527 de 18 de novembro de 2011 o nome do contratado, o 

.nmero de sua inscriC白o na Receita Federal do Brasil. o prazo contratual, o valor e o resoectivo processo de 
onirata9ao ou aquusu9ao. 

§ 30 Excepcionalmente, ser possivel a contrata"o de fornecedora de bens, servi9os e insumos de empresas 
que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licita9ao ou contratar com o Poder P"blico 
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de u nica fornecedora do bem ou servio a ser adquirido. 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

§ 4 。 Na hip6tese de dispensa de licita●o de que trata o caput, quando se tratar de compra ou contrata"o por 
mais de um Orgao ou entidade, o sistema de registro de preりos, de que trata o inciso II do caput do art. 15 da Lei no 
8.666 de 21 de  junho de 1993 poder白  ser utilizado. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 951 de 2020) 

§ 5 。 Na hip6tese de inexist'ncia de regulamento especifico, o ente federativo poder白  aplicar o regulamento 
federal sobre registro de pre9os. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  951 de 2020) 

§ 6 。 0d rg白o ou entidade gerenciador da compra estabelecer prazo, contado da data de divulga"o da 
inten"o de registro de pre9o, entre dois e quatro dias" teis, para que outros 6 rg白os e entidades manifestem interesse 
em participar do sistema de registro de pre9os nos termos do disposto no§ 4o e no§ 5o. 	(Incluido  pela Medida 
Provis6ria n。 951 de 2020) 

..Art. 4-A A aquisi o de bens e a contrata"o de servios a que se refere ocaput do art. 4。  n白o se rest ngea 
wquupamentos novos, aesue que o jorneceaur se responsauiuize peuas puenas conai9aes oe uso e runcionamenta ao 

bem adquirido. 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。 926,  de 2020) 

Art. 4o-B Nas dispensas de licita9白o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condi加es 
de: 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。  926,  de 2020) 

I・  ocorr白ncia de situa戸o de emerg'ncia; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situa"o de emergencia; 
	

(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  
926,  de 2020) 

Ill ー  existencia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta戸o de servi9os, equipamentos e outros bens, 
pblicos ou particulares; e 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926,  de 2020) 

IV - limita"o da contrata9白o き  parcela necess白ria ao atendimento da situa頭o de emerg白ncia. 	(Incluido 
pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 4。-C Para as contrata加es de bens, servios e insumos necess白rios ao enfrentamento da emerg"ncia de 
que trata esta Lei, n白o ser自  exigida a elabora"o de estudos preliminares quando se tratar de bens e servi9os 
comuns. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

ww 馴ana Ito .gov.br/ceM L031一a1o2019-2022f2020/leiた13979・htm 	 4n 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

E
A

N
D

R
O

 A
R

A
U

JO
 M

A
SC

A
R

E
N

H
A

S - 24/08/2020 12:21:36
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 27504429-7f78-4864-a9e0-287b578d021f



23/06/2020 	 L13979 

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

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

I - declara戸o do objeto; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

II ー  fundamenta"o simplificada da contrata"o; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

III - descri9ao resumida da solu"o apresentada; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926,  de 2020) 

IV ・  requisitos da contrata"o; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

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

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

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

'020) 
c) sitios eletrnicos especializados ou de dominio amplo; (Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926, de 

   

d) contrata96es similares de outros entes p"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 2020) 

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

§ 2。  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, ser dispensada a estimativa de 
pre9os de que trata o inciso VI do caput. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

§ 30 Os pre9os obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput n白o impedem a contrata"o pelo 
Poder P"blico por valores superiores decorrentes de oscila96es ocasionadas pela varia"o de pre9os, hip6tese em 
que dever白  haver justificativa nos autos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

Art. 4。-F Na hip6tese de haver restri"o de fornecedores ou prestadores de servi9o, a autoridade competente, 
excepcionalmente e mediante justificativa, poder自  dispensar a apresenta"o de documenta"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 XXXIII do 

,put do art. 7。  da Constitui9o. 	(Incluido pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 4。ーG Nos casos de licita戸o na modalidade preg白o, eletrnico ou presencial, cujo objeto seja a aquisi"o 
de bens, servicos e insumos necess自rios ao enfrentamento da emerg'ncia de que trata esta Lei, os prazos dos 
procedimentos licitatrios sero reduzidos pela metade. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

§ 1 。 Quando o prazo original de que trata o caput for n"mero i mpar, este ser arredondado para o nmero 
inteiro antecedente. 	(Incluido  pela Medida Provisdria no 926 de 2020) 

§ 2 。 Os recursos dos procedimentos licitatrios somente tero efeito devolutivo. 	(Incluido  pela Medida 
Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 3 。 Fica dispensada a realiza"o de audi白ncia 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 Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 4 。 As licita96es de que trata o caput realizadas por meio de sistema de registro de pre9os sero 
consideradas compras nacionais, nos termos do disposto no regulamento federal, observado o prazo estabelecido no 
§6。  do art. 4。. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 951,  de 2020) 

Art. 4。-H Os contratos regidos por esta Lei tero prazo de dura"o de at白  seis meses e podero ser 
prorrogados por perodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situa"o de 
emergencia de saロde pロblica. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

Art. 4。-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra"o p"blica poder 
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi9es contratuais, acrscimos ou supresses 
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ao objet9 contratado, em at白  cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 	(Incluido  pela Medida 
Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 5。  Toda pessoa colaborar自  com as autoridades sanit白rias na comunica"o imediata de: 

I ・  possveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus; 

II - circula"o em 白  reas consideradas como regi6es de contamina"o pelo coronavirus. 

Art. 6。  E obrigat6rio o compartilhamento entre 6 rg白os e entidades da administra"o p"blica federal, estadual, 
distrital e municipal de dados essenciais 白  identifica"o de pessoas infectadas ou com suspeita de infec加o pelo 
coronavirus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propaga"o. 

§ 1 。 A obriga"o a que Se refere o caput deste artigo estende-se 白  s pessoas juridicas de direito privado 
quando os dados forem solicitados por autoridade sanit白ria. 

§ 2 。 0 Minist白rio da Sa"de manter dados pロblicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em 
investiga"o, relativos 白  situa"o de emergencia publica sanit白ria, resguardando o direito ao sigilo das informa加es 
pessoais. 

Art. 6。-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessao de suprimento de fundos e por item de 
adespesa, para as aquisiC6es e contrataC6es a que se refere o caput do art. 4o, cluando a movimentaco for realizada 
.'ormeio oe uartao oe ragamento ao uovemo: 	(Incluido  pela Medida Provisonan U 926 de 2020) 

~ - na execu"o de servi9os de engenhana, o valor estabelecido na alinea 'a" do inciso I do caput do art. 23 da 
Lei n。 8.666,  de 21 de  junho de 1993' e 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

II - nas compras em geral e outros servios, o valor estabelecido na alinea "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戸o, de que trata a Lei no 12.527 de 
2011 relacionados com medidas de enfrentamento da emerg6ncia de saロde pロblica de que trata esta Lei. 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928 de 2020) 	(Vide ADI n。  6347) 	_(Vide ADI n。  6351) 	(Vide ADI 
6353) 

§ 1。  Ficaro suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso 白  informa9白o nos 6 rg巨os ou nas entidades 
da administra"o p"blica cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes e 
que, necessariamente, dependam de: 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928 de 2020) 

I - acesso presencial de agentes publicos encarregados da resposta; ou 
	

(Incluido  pela Medida 
Provis6ria n。 928 de 2020) 

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

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

§ 3 。 N自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 legitimo de apresenta"o de pedido de acesso a informa加es de que 
trata o art. 10 da Lei n。  12.527 de 2011, ser exclusivamente o sistema disponivel na intemet.(Incluido  pela Medida 
Provis6ria n。  928 de 2020) 

§ 5 。 Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso 自  informa戸o de 
que trata a Lei n。  12.527,  de 2011. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 928 de 2020) 

Art. 6。-C Nao 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 Provis6ria n。  928 de 2020) 

1 
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P,r自grafci" nico. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplica"o de san"es 
administrativas previstas na Lei n。 8.112 de 1990 na Lei no 9.873 de 1999 na Lei n。  12.846 de 2013, e nas demais 
normas aplic白veis a empregados publicos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria no 928 de 2020) 

Art. 6。-D Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplica"o de san96es administrativas 
previstas na Lei n。 8.666,  de 1993, na Lei n。  10.520,  de 17 de  julho de 2002, e na Lei n。  12.462,  de 4 de agosto de 
2011. 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。 951,  de 2020) 

Art. 70 0 Ministrio da Sa"de editar os atos necess'rios 白  regulamenta9白o e operacionaliza"o do disposto 
nesta Lei. 

Art. 8。  Esta Lei vigorar enquanto perdurar o estado de emerg白ncia de sa'de internacional decorrente do 
coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4。-H, que obedecer白o ao 
prazo de vigencia neles estabelecidos. 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 9。  Esta Lei entra em vigor na data de sua publica"o. 

Brasilia, 6 de fevereiro de 2020; 199o da Independ6ncia e 132。  da Repロblica. 

● AIR MESSIAS BOLSONARO 
S'rgio Moro 
Luiz Henrique Mandetta 

Este texto n白o substitui o publicado no DOU dc 7.2.2020 

, 
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S 	、  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO 

I- Declara9ao do objeto: 

1.1 Constitui objeto da presente solicita,o a presta9ao de servi9os em aluguel 

de Caminh白o %, para transporte de material para higieniza,o nas ruas, como 

medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-1 9). 

II - Fundamenta9ao simplificada da contrata9ao: 

2.1 Justifica-se tal solicita弾o, com base na Lei Federal n.o 13.979, de 06 de 

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

de saude pロblica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus 

respons白vel pelo surto de 2019; 

2.2 Bem como no Decreto n。. 217/2020 de 07 de Julho de 2020, que prorroga 

os efeitos do decreto Decreto no. 191/2020 De 23 de junho de 2020 - que disp6e 

sobre as novas medidas temporrias de enfrentamento e de preven戸o da 

emergencia em sa自de publica decorrente do Coronavirus - COVID-19 no Municipio 

de Po加es~BA 

, 	 Ill - Descri9o resumida da solu9ao apresentada 

3.1 0 aluguel de Caminh白o %, sero utilizadas como medidas preventivas a 

respeito do Coronavirus (COVID・19), que ser utilizado para transporte de material 

para higieniza,o nas ruas das cidades, em atendimento a Secretaria Municipal de 

Saude deste Municipio; 

IV - Requisitos da contrata9白o: 

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

propostas de pre9os e realiza'o da contra'o com a empresa que melhor atende 

as demandas desta secretaria, bem como se enquadre dentro de todos os critrios 

de contrata"o da mesma; 	 一  ／  

Rua: Cadeel da Siga, n75. cento. Po es-Ba e-mail: flnanceiosa 2O17awtSlcom 

庭分／  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

V ・  Critrios de mediGao e pagamento: 

5.1 0 pagamento se dar mediante presta声o do servi9o obedecendo todos os 

crit白rios relacionados em Proposta de Preo, al白m das especificadas em ordem de 

servi9o encaminhada a empresa, que depois de observados que foram cumpridas 

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

demais procedimentos cont白beis necess白rios a emiss白o de Nota Fiscal. O preo 

total do objeto ora contratado ser白  de R$ 3.000,00 (trs mil reais), sendo pago de 

emu nica parcelada, obedecendo a s clusulas contratuais antes pactuadas, a saber, 

o m白ximo de 30 (trinta) dias corridos ap6s faturamento; 

◆ 	 5.2 Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajust自veis・  

§ 10 Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  est百o inclusos todos 

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

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

venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

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

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

entregue. 

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

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

Nota de Corre9白o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser 

considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualiza9白o do valor contratual. 

VI - Estimativas dos Pre9os Obtidos: 

6.1 Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 

VII - Adequa9ao Or9ament自ria: 

7.1 0 Municipio de Po戸es/BA j白  abriu Crdito Extraordin台rio por Excesso de 

Arrecada戸o no valor de R$ 821.766,66 (Oitocentos e vinte e um mii e setecentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para custeio das a戸es 

enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID-19) e d白  

Rua: Cwdeal da S'va rt 75, cetmo. Po6es-Ba e-mail flnanceirosaude2Ol 7@wnaiicom 
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“証柳  
outras D" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
甲 	 CNPJ: 11.113.324/0001-52 
providencias. O pagamento do referido objeto se dara por conta da dota戸o 

e 	、  

no quadro 01 especificado a seguir: 

Quadro 01 - Quadro de Detalhamento da Despesa 

Poder: 2 Poder Executivo 

Org巨o: 4 Fundo Municipal de Sa自de 

Secretaria: 030700 Secretaria Municipal de Sa"de 

Unidade: 030701 Fundo Municipal de Saロde de Po戸es 

Atividade: 10.122.09.2.068 Enfrentamento da Emergencia em Saude ー  
COVID-1 9 

● Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Juridica 

Fonte Recurso: 14 Transferncias de Recursos do Sistema o nico de Saude 

- SUS 

Fonte: Elabora"o o autor (2020) 

Afetuosos cumprimentos, 

Lorena 'int6s M'scarenhas 

Secretria Municipal de Saude 

0 

Rua: Cardeal da Silva, n 75, centro, Po'os-Ba e-mail financoirasaude2011@gmailcom 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

E
A

N
D

R
O

 A
R

A
U

JO
 M

A
SC

A
R

E
N

H
A

S - 24/08/2020 12:21:36
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 27504429-7f78-4864-a9e0-287b578d021f



Certificado da Condi戸o de 

Microempreendedor Individual 

Identifica"o 

Nome Empresarial 
LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567 
Nome do Empres自rio 
LAZARO COSTA DOS SANTOS 
Nom. Fantnia 
JOLSON TRANSPORTES 
いが加I Sod川  
5.000100 
Nmero Identidade 	Org●o Emissor 	UF Emissor 
1461242355 	 SSP 	 BA 

Condi9曲o de Microempreendedor individual 

CPF 
045.864.825-67 

、群ぼ。Cadastral Vi9・画  

N山meros de Registro 

Da加de Inicio da馴tua9加C加●“dV加n加  
08(05/2020 

CNPJ 
37 .095. 38 1/0001-40 

EndereCo Comercial 

MIRE 
298 0914860-3 

CEP 
45260-000 
Bairro 
BELA VISTA 

Atividades 

Logradouro 
RIJA ARNIJIFO RAMOS SILVA 
Municipio 
POCOES 

N"mefり  
133 
UP 
日A 

Complemento 
CASA 

Data de Inicio de Atividades 	Forma de Atua9o 
08/05/2020 	 Estabelecimento fixo 
OcuDac'o Princloal 

~Iransponaoor(a) municipal de cargas nao periiosas(carreto). indeDendente 
Alivio加’rr.ncipau (I'IAヒ’ 
4930-2/01 - Transporte rodovi白rio de carga, exceto produtos perigosos e mudan9as, municipal 

Termo de Ci'ncia e Responsabilidade com Efeito de Alvar de Licenca e Funcionamento 
Provis6rio - declara"o prestada no momento da inscri"o: 
Declaro, sob as penas da lei, que conhe9o e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Municipio para emiss'o do Alvar白  de Licen9a e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanit白rios, 
ambientais,tflbut自rios, de segurana p"blica, uso e ocupa9'o do solo, atividades domiciliares e restri"es ao uso de 
espa9os p"blicos. O n首o-atendimento a esses requisitos acarretar白  o cancelamento deste Alvar de Licen9a e 
Funcionamento Provisrio 
Este Cml叱加o ce.npqova" %iscrl加es. alvar, licenas e a sllua''o de enquadramento do empr叫町lo na condやo de Microetnpreendedor Individual. A 
sua aceita"o est' wndktiada * vormca9'o de sua autenticidade na Internet, tE endereo: http:i/www.pofta4doerr eendedoq.goy'br/ certilicado eiThtido 

coin base naEmptesas e器Iuono 16.- REDE姦ideATE織豊  de 29, do Co01 qualquer rffa a恐l：器___ da Redalld& este濃窯ai pam a slmlttcalododo. Para pesquisar a Inc認moeda Legalestadual e/ou箆器  
(quando convenentes do cadast,o sincronizado nacional). informe os elementos abaixo rio endere9o eletr6nico 
血iwa-r.ce血伽”~~anoaJwlacaにNP町C凶,Consu助皿，  

Nmero do Recibo 
	 N"mero do identificador 	Data de Emisso 

ME55553104 
	

4586482567 	 08(05/2020 
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LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567 

CNPJ: 37.095.381/0001-40 
LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567 
CNPJ: 37.095.381/0001-40 

COTA"O DE PRE9OS COTAÇA0 DE PREÇOS 

Item Quant Uni Descrigiio do serviço Valor Uni Valor Total 

1 3 mês 
Aluguel de veiculo, Caminhão 3/4 para transporte de 

material para higienizaceo nas ruas 
R$ 3.000,00 R$ 9.000,00 

VALOR TOTAL R$ 9.000,00 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

PoC6es-BA 	de Poções-BA 	de 

 

de 2020 de 2020 

  

     

S dis 
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Abaet' ALlbaeté 
Papelarね  Papelaria 

Rosanilza Pereira de Souza 

CNPJ: 32.590.87210001-43 

PCA CEL. RAIMUNDO P. MAGALHAES, 284. 

CENTRO- PO6ES-BA 

CEP: 45260-000 

Rosanilza Pereira de Souza 

CNPJ: 32.590.872/0001-43 

PQA CEL. RAIMUNDO P. MAGALHAES, 284. 

CENTRO- POÇÕES-BA 

CEP: 45260-000 

le 	
Serviço Unidade Quantidade Valor 

Unitário 

Valor Total 

Aluguel de veiculo (caminhão %) 
para transporte de material para 

higienização de ruas 

Aluguel 
mês 

03 R$ 4.500,00 R$ 13.500,00 

I 
R$ 13.500,00 

CNPJ: 32490.872脚I喝  
ROSAMIA P~ 
~“~““~“・“ 
'“加柳ヒ，．、・“ 

CAPJ: 32.590.87210001-43 
ROSANUA MORA DE SOUZA 

Apia tiadiPaPilaa-tes 
CEP 42104.0 

a 
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ロz-Jモフ  oz_relir 
COTAいO DE PRE'OS COTAÇÃO DE PREÇOS 

AA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES-RA 
SECRETARIA DE SA"DE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA 
SECRETARIA DE SAODE 

IDENTIFICAいO DA EMPRESA: 
RAZAO SOCIAL: DZSET TRANSPORTE E LOG ISTICA LTDA 
CNPJ: 16.R24.878/0001・81 
INSCRIいO MUNICIPAL: 1878/13 
ENDERE'O: Avenida C'zar Rusciolelli. S/N. Quadra 034, Lote 0942. Bairro Urbis, Cep 45.690-000, Una-HA. 
Trlefunt (71)4141 ・ 5495/(71) 98868 ・  1221 
E-mail: coniercial@dzsettransporte.com.br  
Rrsponsvel pria assinatura do contrato: Mariana Oliveira Rocha 
CARGth SOdIA ADMINISTRADORA 
RG: 06.700.302-87 SWノ日A 
CPF: 960.930.295-91 
ENDERE'O: Rua da Bicuiba, n. 26, casa 04, Bairro Patamares, Salvador-Bahia 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

IDENTIRCAÇÃO DA EMPRESA : 
RAZA0 SOCIAL: DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 
CP111: 16324.878/0001-81 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1878/13 
ENDEREÇO: Avenida Cezar Rusciolelli, S/N, Quadra 034, Lote 0942. Bairro Urbis, Cep 45.690-000,11na-BA, 
Tetriune: (71) 4141 - 5495 / (71)98868 - 1221 
E-mall: comercial@dzsettransporte.com.br  
Responsável pela assinatura do contrato: Mariana Oliveira Rocha 
CARGO: SOCIA ADMINISTRADORA 
RG: 06.700.302-87 SSP/BA 
CPF: 980.930.295-91 
ENDEREÇO: Rua da Bicuiba, no 26, casa 04, Bairro Patamares, Salvador-Bahia 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

ITEM DESCRIÇÃO UNO QTDE VALOR 
waraunts 

VALOR 
TOTAL ILS 

01 
Serviço de locação de caminhào de pequeno 
porte para transporte de material em combate an 
COVID-19 

MÊS 3 RS 26.990,00 RS 	80.970.00 

VALOR TOTAL RS 	80.970,00 

POR EXTENSO: OITENTA MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS 

, 
Una-BA, 13 de maio de 2020. Una-BA, 13 de maio de 2020. 

DZSFI TRANSPORTE E LOGISTICA LIDA 
CNPJ: 16.824.B78/0001・81 

MARISA MOREIRA DOS SANTOS GAMA 
GERENTE ADMINISTRATIVO 

DZSET TRANSPORTE E LOGISTIC* LTDA 
CNPI: 16.824.878/0001-81 

MARISA MOREIRA DOS SANTOS GAMA 
GERENTE ADMINISTRATIVO 

fl824.878/0001 -iTJ 
ン退1鵬累庇1.溺'1ひ11’ 一
加輸伽Rl画．訓 

さ讐耗」  

F824.878/0001 -111 
:LsEr IRMSFJRZELOCATO LTDA 

Ayerida CkaRustiolell, 
Quota 034 Lot 	tkbis L Cep. 45.0.0 - oao 

Una -8a 

tT T 	II I I~W* LTh 
~，‘~’ 
~，・~~~”，~“叫~“'"“、 “""A 

‘~~~ 

mar TIPAIMPon Mann LTO• 
iletrylleini 

Minpic 	Cianaddia IM.Grira ilk Low (a udis, 
temendelegnatnitseeneceals 
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‘．  ー  毒’w 
室’:.n窒が  

carenhas 
ipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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自de, determino que Vossa 

Senhoria informe quanto 白  exist白ncia de recursos orament自rios capazes de atender a respectiva 

despesa - presta9ao de servios em aluguel de Caminh白o 3/4, para transporte de material para 

higieniza9白o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID・19), em 

atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de 

Gabinete do Prefeito, ニ・  de julho de 2020 
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Ustavo Correiktilva 
Setor de Contabilidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

DO SETOR DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o 

pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urg6ncia solicitada, posto que h白  disponibilidade 

financeira e or9amentria com a lei Orament白ria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei 

de Diretrizes Or9ament白ria, sendo que a despesa da presente solicita9ao ser白  custeada pela 

● UNIDADE ORcAMENTRIA, conforme segue abaixo 

Unidade Or9ament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Saロde 

030701 - Fundo Municipal de Saロde de Po96es 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.0681Enfrentamento de emergencia Saude - COVID-1 9 

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Servi9os Terceiros - P. Juridica 

Fonte 14 - Transferncias de Recursos 

Po96es - BA, 06 de julho de 2020 

I 
Atenciosamente, 
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Gabinete do Prefeit 06 de julho de 2020. 

ascarenhas 
icipal 

畿 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
1、轡r 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

喰田買主撒  

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Juridica 

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

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

ー 

	

	rrocurauoria, rererente ao rrocesso i&uminisrrativo n、’. izwzuzu, consicierancio a necessicace cie 

contrata恒o de empresa para prestaao de servi9os em aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de 

material para higieniza頭o nas was, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus 

(COVID-19). em atendimento a Secretaria Municipal de Sade. 

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

conformidade com a Lei 8.666/93, a fim de que a Comissao de Licita戸o possa executar suas 

atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a sua apreciaao e aprovaao se em consonancia. 
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e 
、  

驚  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURiDICO 

EMENTA: Processo Administrativo n. 129/2020. 

Dispensa n. 101/2020. 

Objeto: Presta戸o de servi9os em aluguel de caminhきo 

3/4 para o transporte de material para higieniza戸o de 

ruas, como medida preventiva ao Coronavirus (COVID- 

19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: LAZARO COSTA DOS SANTOS 

● 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

formulado pelo Exmo. Sr. Prefeito versando sobre a Contrata戸o direta 

por dispensa de licita9谷o referente a Presta戸o de servi9os em aluguel de 

caminh谷o % para o transporte de material para higieniza戸o de ruas, 

como medida preventiva ao Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 

Secretaria Municipal de Sa白de. 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justificou a 

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

objeto desta dispensa, bem como cota'6es que demonstram que a 

empresa apresentou o melhor custo-beneficio 

lnicialmente, cabe ressaltar que a contrata戸o de obras, 

servios, compras e aliena'6es a ser feita por6 rg含os publicos dever白  ser 

precedida, em regra, por licitag含o, conforme estabelece o artigo 37, inciso 

XXI da Constitui9首o Federal, bem como o artigo 2旦  da Lei n ・9. 8.666/93, 

devidamente atualizada pelo decreto n29.412/18. 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita9谷o: 

' 'Licita戸o ' o procedimento administrativo mediante o qual a 

Administra95o seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse". 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
“⑨働  

' de saber not6rio a grave crise do sistema sanit白 rio e de 

saude p"blica vivenciada nos" ltimos meses por diversos pases, 

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

(covid・19), inclusive no Brasil. 

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

virus se propaga, o Estado brasileiro vem adotando algumas providencias 

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

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

enfrentamento da emerg巨ncia de saude p"blica de import含ncia 

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

Uma dessas medidas previstas na nova Lei 6 a contrata戸o 

direta nos casos de aquisi戸o de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de sa白de p'blica 

decorrente da doen9a. 

、  
9 

， 勢 ，  ESTADO DA BAHIA ESTADO DA BAHIA 

Afim de facilitar e a assistir o enfrentamento ao surto do 

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

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

dispensa de licita9含o para contrata96es voltadas ao enfrentamento da 

situa戸o emergencial. 

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

, verbis: 

Art. 42 ・ E dispens'vel a licita戸o para aquisi戸o de 
bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergencia de 
sa"de publica de import合ncia internacional 

decorrente do coronavirus de que trata esta Lei 

Compreendeu, portanto, o Legislador, que, para 

enfrentamento da nova crise de saude publica que se anunciava, 

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

licita96es, mas ao pr6prio regime de dispensa de licita95o previsto na Lei 

n9 8.666/93. 

Neste sentido, opinou o Advocacia Geral da Unio, em seu 

parecer sobre o tema: 
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e 

, 

欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
:j & c ESTADO DA BAHIA

IDES es 

(..4 para a configura中o da contrata'ao direta 

emergencial por dispensa de licita戸o, devem ser 

preenchidos os seguintes pressupostos: 

a) Demonstra戸o concreta e efetiva de que a 

aquisi9旨o de bens e insumos de sa"de ser5o 

destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de 

sa"de 	p"blica 	de 	importancia 

internacional decorrente do coronavirus; 

b) Demonstra'ao de que a contrata戸o ' via 

adequada e efetiva para eliminar o risco. 

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

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

como dota9首o or9ament白ria. 

Pelo exposto, opina-se pelo prosseguimento da contrata9o 

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

inciso IV da lei 8.666/93, art. 04 da Lei n9 13.979/2020, incluindo a medida 

provis6ria n926/2020 e Decreto Federal n29・ 412/18 

E o parecer. 

Po'6es/Bahia, 08 de Julho de 2020. 

YANNE NtAEDO MATOS 

ASSESSORA JURrICA - OAB/BA 51735 

、  

S 

Pa da Bandeira02 - Centro-Po96es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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欝 !REFEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 
W2t1: 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

MINUTA DE CONTRATO 

● 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

MINUTA DO CONTRATO No 	/20 
CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTAいO DE SERVICOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO96ES, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
publico, 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 llm.。  
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a 
empresa 	 , pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o n。  	 , com 
endere9o na 	 , no 	 CEP 	, Bairro 	, 	 representado por, 
	  Portador da Cedula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o 
n。  	 , 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 Fornecimento/Presta9白o de Servi9os, mediante as cl白usulas e condi加es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・ 1 - Constitui objeto deste contrato a presta9ao de servi9os em aluguel de Caminhao 3/4, para 
transporte de material para higieniza9白o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo 
Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de. 

1.2 	- A contrata9ao dos servi9os submete-se 白  Lei n。  8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores altera96es ou substitui6es 
1.4 	- A presente contrata9白o est自  vinculada na Modalidade de DISPENSA DE LICITA9AO n。  
	ノ20 	,com base no, art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。 9.412/18; 
1.5 	- A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato, acrscimos 
ou supress6es na aquisi 白o dos materiais objeto da presente licita9ao, de at白  25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei no 8.666/93 com as 
altera96es da Lei no 8.883/94 

II - CLAUSULA SEGUNDA ・  DOTA9AO ORCAMENTARIA E PRAZO 

2.1 - As despesas dos servi9os acima serao cobertas por recursos financeiros oriundos 

Unidade Orament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Saロde 
030701 - Fundo Municipal de Sa自de de Po96es 
Atividade/Projeto 10.122.09.2.0681Enfrentamento de emerg6ncia Sa自deS COVI D-1 9 
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Servi9os Terceiros - P. Juridica 
Fonte 14 - Transferncias de Recursos 

2.2 - A vigencia deste contrato ser白  at白  	 ，  contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser renovado por igual periodo a crit白rio da administra9自o. 

Ill - CLAUSULA TERCEIRA ・  PRECO E CONDI9OES DE PAGAMENTO E EXECUCAO 
3.1 ・  Os valores da planilha de custo referente ao evento que acompanhar a nota fiscal de 
execu9ao ao servi9o, UIbI-'ヒNbA ut LIUI i A(jAO nu 	/20 	 
3.2 - O valor total deste contrato 白  de 	 
3・2・1 - O pagamento atrav白s da apresenta9百o da Nota Fiscal/Fatura de cada etapa do servio, da 
seguinte forma 
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Vt!1IFEITU1A MUNICiPAL DE POcoES 
，腎’』 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

3.3 - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss首o da Nota Fiscal/Fatura, o documento 
sera imeaiatamente devolvido para substitui"o e/ou emiss昌o de Nota de Correc百o, ficando 
estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de qualquer reaiuste ou 
atuaiiza9ao ao vaior contratual 
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser diariamente, ap6s a solicitac白o da Contratante atrav白s 
ae seu orgao responsavel 
3.5- 0 recebimento do objeto desta licita9白o, obedecer白  自  s normas fixadas na Lei 8.666/93. e as 
aemais cisposi9oes constantes neste contrato. 
3.6-Competir白  ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalizacao da entrega do objeto e 
registrar toaas as ocorrncias e as deficincias verificadas em relat6rio, cuia c6pia ser 
encaminnaaa a contratada, objetivando a imediata correC自o das irregularidades apontadas 
JJ一 A a9ao ou omissao, total ou parcial, da tiscaliza9白o do contratante, n白o eximira contratada de 
total responsabilidade na execu9白o do contrato. 
3.8 - Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  estao inclusos todos os custos e desoesas 

一 	aecorrentes ae transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros Quaisquer que 
e 	aireta ou inairetamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento 

IV ・  CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES 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 execu9白o do Contrato, n自o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 白  
iiscaiiza9ao ou acompanhamento pela Contratante; 

b) Reconhecer os direitos da administra9ao, em caso de rescis白o administrativa prevista no Artigo 
I ( aa Lei a.bbbl9武  

c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidencias 
uscais e contrioui9oes de qualquer natureza ou esp白cie, encargos sociais, trabalhistas 
previaenciarios, salarios e quaisquer outros encargos necess白rios a perfeita execuc白o do 
oojeto oeste contrato; 

d) Cumprir e fazer cumprir as normas de seguran9a e medicina do trabalho, previstas na 
iegisia9ao pertinente; 

e) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam 
,' a Lontrataaa, inaepenaentemente de solicita9ao; 

p 	I' rcesponsaoiiizarーse peio onus resultante de quaisquer a96es, demandas, custos e despesas 
. 	aecorrentes ae aanos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou 

contrataaos, ' oem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a96es 
Juoiciais que！門  vennam a ser atribuidas por tora de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente contrato; 

g) Cumprir, fielmente, as obriga96es assumidas, de modo que os servios contratados se 
reaiizem com esmero e pertei9白o, executando-os sob sua inteira responsabilidade 

n' # empresa contratada devera disponibilizar um tanque exclusivo para o armazenamento e 
aoastecimento do combustivel da Contratante; 

I) A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execuc含o do contrato' nr1コq 2C rnndirAae ria 
habilita9白o e qualificac白o exigidas na licitac百o. conform' orevisto no Art5 c inricniii云ンiesino 
8.666/93 

Par自grafo o nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s') 
1. rrova ae regularIdade junto a Fazenda Municipal; 
2. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
3.Prova de regularidade junto 自  Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uni'o e 

i riDutos 1-ecierais; 
4. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
5. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

9) 

h) 
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欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
CNPJ: 14.290.242/0001-65 

V - CL USULA QUINTA ・  OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi96es pactuadas neste e os prazos para 

pagamento; 
b) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vigencia do contrato, a execu9白o dos 

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

o UUIN i o LilA UI IL ao mes seguinte ao cia sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 
20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1。  da Lei n。  6666/93 com as 
altera96es da Lei no 8.863/94; 

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

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

O Fornecer, em tempo h自bil, 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 自  reas onde 
ser白o realizados os servi9os, objeto deste contrato 

VI ・  CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

6.1 ・  A CONTRATADA poder自o ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei n。  
10.520/02 e no8.666/93 
6.2 - A inexecu9ao total ou parcial injustificada, a execu9白o deficiente, irregular ou inadequada dos 
produtos ou servios objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condi96es 
estipulados, implicar自  na aplica9ao das penalidades contidas na Legisla9きo em vigor 
6.3 - Al白m das penalidades previstas no "caput', e sem prejuizo das mesmas, a contratada ficar 
sujeito 白  s san96es, a seguir relacionadas 

りAdvert6ncia; 
II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecu9白o total; 
III) Rescis白o unilateral do contrato, na hip6tese de ocorrer o previsto no inciso II, sem 

prejuizo do pagamento das respectivas multas; 
IV) 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; 

V) Suspens自o tempor自ria do direito de participar em licita9ao e impedimento de contratar 
com a Contratante por prazo de at白  02 (dois) anos 

6.4 - As multas ser白o descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas 
diretamente a tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir da data de sua comunica戸o, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente 
6.5 - Para a aplica9白o das penalidades aqui previstas, a contratada ser notificada para 
apresenta9巨o de defesa prvia, no prazo de 05 (cinco) dias 自  teis, contados a partir da notifica9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 
valor do contrato, atualizado monetariamente. 
6.8 ・  Pelo descumprimento das obriga96es mencionadas na cl自usula segunda, fica a contratada 
sujeito 白  multa diria de 0,1 % (um d白cimo por cento) do valor da contrata9白o, contados a partir do 
primeiro dia subsequente 白  notifica9白o de infra9白o contratual at白  o 30。  (trig白simo) dia do 
inadimplemento 

り  
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欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
『 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

6.8.1 - Ultrapassado este limite, incidir multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratual, atualizado monetariamente. 
6.9 ・  Caso a contratada nao assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficar自  sujeito a 
multa de at' 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contrata9白o 

VII ・  CLAUSULA STIMA ・  DA RESCISAO E INEXECU9AO 
7.1 - O presente contrato poder自  ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei no 
6.666/93 
7.2 ・  O descumprimento de qualquer cl白usula deste contrato, bem como de quaisquer disposi96es 
legais que a ele se apliquem, importar na sua imediata rescisao, sem prejuizo de repara9白o, pela 
parte faltosa, dos danos advindos desta rescis白o 
7.3 ・  A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白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 altera96es. 
Pargrafo Unico - Nas hip6teses de rescis白o com base nos incisos I a Xl do art. 78 da Lei no 

. 	b.bbbIりi, nao caoe ao uontrataao aireito a qualquer inaeniza9ao. 

VIII ・  CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGA9OES TRABALHISTAS 
O presente contrato n白o implica, para a CONTRATANTE, vinculo ou obriga9自o trabalhista, direta 
ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a 
salvo de qualquer litigio, assumindo todas as obriga96es fiscais, trabalhistas e previdenci白rias 
referentes ao pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste 
IX - CLAUSULA NONA ・  COBRANCA JUDICIAL 
As importancias devidas pela Contratada serao 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 compensa9含o de cr白ditos, sempre que possivel 

X - CLAUSULA DECIMA - DO FORO 
10・1 - Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
quest6es oriundas do presente contrato, com ren自ncia 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 	 de20 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Municipio de Po96es - BA 

Contratante 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratado 

TESTEMUNHAS 

1 ー  

CPF 

e 

2 一  
CPF 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

E
A

N
D

R
O

 A
R

A
U

JO
 M

A
SC

A
R

E
N

H
A

S - 24/08/2020 12:21:34
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 82aa853a-d3e8-42df-9042-ee2ef135fcde



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

.1’気工革鎧1α1立，  

GABINETE DO PREFEITO 

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

O Prefeito Municipal de Poq6es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que ap6s 

analisar o pedido da Secretaria Municipal de Sa白de, ja consultado o juridico e Setor Cont自bil, 

● visando a presta o de servi os em aluguel de Caminh o 3/4, para transporte de material para 

higienizaao nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em 

atendimento a Secretaria Municipal de Sahde, conforme especifica恒o constante nos autos do 

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

LICITACAO, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。 9.412/18, e suas 

posteriores altera6es a fim de que a Comissao de Licita9ao proceda com os tramites legais, 

conforme Legislaao especifica em vigor. 

Po96es, 09 de julho de 2020. 
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Portarias 

a 
姦  

 

MUNICiPIO DE POC6ES 
Estado da Bahia 

  

PORTARIA N. 00112020. 

De 02 de janeiro de 2020. 

 

Altera os membros da Comiss百o Permanente de Licita9ao no 

白mbito do Municipio de Po96es - BA e d白  outras provid6ncias 

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

das atribui96es que lhe sao imputadas pelo art. 51 da Lei Federal n。. 8.666/1993, 

assim como nos demais dispositivos legais pertinentes, 

RESOLVE: 

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

Comiss白o Permanente de Licita9白o do Municipio de Po"es - BA, que ser 

composta pelos servidores abaixo elencados, com a fun"o de receber, examinar e 

julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos certames licitatrios que 

venham a ser realizados pela Administra9白o Pロ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 - 10 membro: Keli Cristina Lima Santos Comes, no de matricula 1.804, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servios gerais 

Ill - 20 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 Comiss白o Permanente de 

Licita9白o do Municipio de Po96es - BA 

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

do cargo de chefe da Se"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; 

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

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Compras 

 

Pes 賛  
'",ー‘,・一・,・ーノ  

Pra'a da Bandeira, N' 02, Bairro centro, Po'6es - Bahia, CP 45・260・000 

Tera-feira
7 de Janeiro de 2020 
2 - Ano 一 No671 

Po96es 
Diirio (3 licial しk 、  
MUNICIPIO 

● 

c 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMV/YG 

Esta ediao encontra-se no site oficial deste ente 
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Diario Oficial do 

MUNICIPIO Po96es 7 de JaneTera -I7 de Janeiro de 2臨  
3-Mo -No671 

嵩 MUN盟皇既黒coES 

Pargrafo 自  nico. Os suplentes nomeados nos termos deste artigo 

substituiro qualquer membro da Comiss白o Permanente de Licita9白o do Municpio 

de Po96es - BA, a exce9白o do Presidente 

Art. 3o. Substituir o Presidente da Comiss白o Permanente de Licita9白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 Licita"o do Municipio 

de Po96es - BA, responderao solidariamente por todos os atos praticados pela 

comiss白o, salvo se posi9白o individual divergente estiver devidamente fundamentada 

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

Art. 5. Alm das atribui6es constantes no art. 51 da Lei Federal n。  

8.666/96, 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 realiza9白o do 

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

conflitem com as competncias do Poder Executivo 

Art. 6. O mandato dos membros da Comiss白o Permanente de Licita9白o 

do Municpio de Po96es - BA ser de um ano 

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

040/2018, assim como as demais disposi"es em contr自rio 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po96es - BA, 02 de janeiro de 2020 

LEANDRO ARAuJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Praoa d“・ndei口』。 02』自irmc・nt「。’。c6e' "hi・IP4'2604叩
‘ 	t 	Pa PaitI*A 	MU PAt

Pra a da Bandeira, N02, Bairro Centro, Po es - Bahia, CP 45.260.000. 

争“"“町ー・リ・ーノ  

● 

i, 

CERTIFICA9AO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMVIYG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 
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畿 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
,arJ 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE DISPENSA 

I 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

E
A

N
D

R
O

 A
R

A
U

JO
 M

A
SC

A
R

E
N

H
A

S - 24/08/2020 12:21:34
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 0830fb9c-c4ad-47db-b6d3-7f60bf462b71



Mthc春i曹詣郡念，・ー  
Membro da Comissao 

Po96es BA, l0de'i hode 2020. 

ibe o 'o Nascimento 
Presidente 'a Comissao 

Celeste Mei 一  Pereira 
Membro 'a Comissao 

麟i 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO No 101/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 129/2020 

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder contrata9百o de empresa 
para presta戸o de servi9os em aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de material para higieniza9ao nas 
ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sa"de. Por isso, e para restabelecer a ordem e o bom funcionamento do ente p"blico pe9o que se 
firme 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"de solicitante do objeto: 

CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura que recomendou por 
Dispensa de Licita9ao; 

CONSIDERANDO que a empresa atendeu as exigencia de qualificaao fiscal e trabalhista e jurdica; 

CONSIDERANDO que h自  disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 
contrata9o, conforme informa頭o do contador deste Municipio. 

CONSIDERANDO, que a rela9をo do art. 197 com o inciso XXI do art 37. ambos da Constitui9きo,' da 
perfeita harmonia. Os termos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do Poder P"blico local a 
competencia. Referida competencia se espraia pelas seguintes mat6rias: a) regulamenta9きo; b) fiscaliza9昏o; c) 
controle; d) execu9ao do servi9o, que poder ser feita diretamente ou atrav6s de terceiros e tamb6m por pessoa 
fsica ou juridica de direito privado 

CONSIDERANDO, duas certeza: a) a administra9'o p丘blica, como regra, deve contratar por meio de 
licita9ao; b) o Poder politico local jamais se eximir de prestar o servi9o p"blico a sua populaao. Ambos s百o 
principios constitucionais expressos, portanto, principios que devem ser obedecidos por todas as normas do 
Estado, inclusive pela Lei n。 8.666/93. 

CONSIDERANDO, que os pre9os estao dentro do praticado no mercado, preenchem as condi9es e 
rcquisitos para atender ao objeto solicitado, cujo contrato dever自  ser celebrado com observ言ncia das regras 
previstas da 8.666/93, precipua da Administraao, criou-se imediatamente o interesse coletivo prim自rio 
visando o interesse social. 

Com base no parecer juridico que concluiu que, objetivando cumprir os principios da legalidade, 
moralidade e publicidade, opinou pela Dispensa de por tratar-se de servi9os necess自rios ao atendimento das 
finalidades precipuas da Administra9ao. Por essas razes comiss'o cumpre o apontado no parecer Juridico, 
usando art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。  9.412/18, para a contrataao de LAZARO 
COSTA DOS SANTOS 04586482567. inscrito no CNPJ sob o n。  37.095.381/0001-40, com endereo 
comercial a Rua Arnulfo Ramos Silva no 133, Bairro Bela Vista, Po96es, CEP: 45.260-000, com valor global 
de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos re ・ ‘ . -: s re-se e : ・ ‘me~se 
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難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
鳶薫b CNPJ: 14.200.242/0001-65itt3iv 

~ 
ATA/PARECER DA COMISSAO 

I 
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Presta9白o de servi9os em aluguel de Caminh白o 3/4, para transporte de material para 
higieniza9ao nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de 

O切eto 

LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob o n0 
37. 095. 381/0001-40 Contratado 

Gel- e Meira Pereira 
Membro da Comissao 

li言hり扇ぐ最命石噴能h旨ユー  
Membro da Comiss白o 

o Nascimento 
rS(dente 

欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 
J賢毎  CNPJ: 14・206・242/0001・65 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE LICITA（ンAO 101/2020 

Reunio da Comiss白o Permanente de Licita●o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Portaria n。  006/2017. Reunida com a finalidade especifica de 
instru中o de processo de DISPENSA DE LICITAンAO, art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 
e Decreto Federal no9.412/18, modificada pela Lei no8.993/94 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal, essa Comissきo dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita9白o, para a contrata9ao de LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ 
sob o n。  37.095.381/0001-40, com endere9o comercial a Rua Arnulfo Ramos Silva n。  133, Bairro 
Bela Vista, Po96es, CEP: 45.260-000, com um valor global de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos 
reais). Ap6s an白lise profunda sobre a contrata9ao em comento, ressaltando ter sido dada a devida 
importancia ao fato de que o pre9o apresentado esta condizente com os praticados no mercado, 
conforme laudo de avalia9白o, n白o havendo, portanto, superfaturamento. Nesse i nterim, somos de 
parecer favor白vel, pela configura9含o da Dispensa de licita9白o, na conformidade do art. 24, Inciso II, 
da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。  9.412/18, atualizada pela Lei 8.883 de 08/06/94. Devendo, 
pois, ap6s a devida homologa弾o pelo chefe do Poder Executivo, do nosso parecer, proceder 白  
devida publica9自o nos meios legais, para que surta os efeitos desejados. Nada mais havendo a 
relatar, deu-se por encerrada a reunio. Assim sendo, eu Jo自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 Comissao de Licita9o 

Po96es - BA, 10 de julho de 2020 
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～う  

Po96es - Ba, 13 de julho de 202Q 

Jo白o Pedr o do Nascimento 
Presiente 

欝
PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

‘ 、 

	 CNPJ: 14.200.242/0001-65 
塁聾稽き●江，夢f 

ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITACAO N。  10112020. 

A Comiss白o Permanente de Licita9白o de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93 e Decreto Federal n。  9.412/18, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, 
ADJUDICA o objeto, presta9白o de servios em aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de 
material para higieniza9白o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de. Visando a contrata9白o de LAZARO 
COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob o n。  37.095.381/0001-40, com 
endere9o comercial a Rua Arnulfo Ramos Silva n。  133, Bairro Bela Vista, Po96es, CEP: 45.260- 
000, pelo valor global de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) 

◆ 

Cele "' eira Pereira 
Membro da Comiss白o 

な；姦
-ti
ia発誌肴儒と肩一  

Membro da Comiss白o 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

E
A

N
D

R
O

 A
R

A
U

JO
 M

A
SC

A
R

E
N

H
A

S - 24/08/2020 12:21:37
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 1b77e011-61eb-4bdc-968e-2d2321882d82



Leand 2111．烈サ川ca三enhas 'Lo w'Liiiに'pal 

PREFEITURA MUNiCIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITACAO N。  101/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia. com  base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto 
Federal n。  9.412/18, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, Ratifica o procedimento de 
contrata o direta por Ato da DISPENSA DE LICITACAO n 10 1/2020, referente a prestaao de 
servi9os em aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de material para higienizaao nas ruas, como 
medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-1 9), em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sade. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrataao de LAZARO COSTA 
DOS SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob o n。  37.095.381/0001-40, com endere9o 
comercial a Rua Arnulfo Ramos Silva n。  133, Bairro Bela Vista, Po96es, CEP: 45.260-000, pelo 
valor global de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), vigencia do contrato de 13/07/2020 at 
30/09/2020. Ora ratificado. Po96es, Estado da Bahia, 13 de julho de 2020. 

Gabinete do Prefeit'1, 	de julho de 2020. 
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Po96es, BA, 13 de julho 

E 
Secret自rio Municipal st「晦a・ - Planejamentos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CERTIDAO DE PUBLICA9AO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITA9AO N。  101/2020 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determinacao leQal. o oarecer conclusivo 
ao processo ae UIbVtINtA liヒ  LIUI IAりAO, cujo objeto e presta"o de servi9os em aluguel de 
Caminh白o 3/4, para transporte de material para higieniza9ao nas ruas, como medidas preventivas a 
respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de 
Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata9白o de LAZARO COSTA DOS SANTOS 
04586482567, inscrito no CNPJ sob o n。  37.095.381/0001-40, co ・・  -.- re9o comercial a Rua 
Arnulfo Ramos Silva n。  133, Bairro Bela Vista, Po96es, CEP: 45. .0-000, p- ・  valor global de R$ 
7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), foi devidamente divul -do com pub ca"o no mural da 
Prefeitura 
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scarenhas 
ipal 

I eandr 

欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

徴玉ョま勇蝉ミ  

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N 101/2020 

篇器認器慧Poes -s formalid認ia. no uso de sdo art. 24. Inc器留晋s legais,3 e tei8.666/93 e D需rn vistao Federa器  
9.412/1 8, e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITACAO no 101/2020 - Objeto: prestaao 
de servi9os em aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de material para higienizaao nas ruas, 
como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID・19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sade. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata叫o de LAZARO 
COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob o a。  37.095.381/0001-40, com endere9o 
comercial a Rua Arnulfo Ramos Silva n。  133, Bairro Bela Vista, Po96es, CEP: 45.260-000. pelo valor 
global de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 
A Comissao Permanente de Licita恒o, atravds de seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Vaior Global de: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 

Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2020. 

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

Ao 
Setor de Contabilidade 

material para higienizaao nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus 

器ID-19),I para a器
tendimento a
atao de LAZ驚tar ja Municipal de Sa de8 . MedianteCOSTA DOS SANTOS 04586482567. ins器鷲語o o Atosob o n 

37.095.38CEP: 45.2器1-40, com0, pelo v』豊reo comercial a Rua Aglobal de R$ 7.800,00農Ramos Silva n 133, Bairro Bela Vimil e oitocentos reais), e posterior龍Poestao. ・  

Gabinete do Prefei 二  , 13 de julho de 2020. 

Lean・・  ra可o ascarenhas 
eito Mu icipal 
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欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES-- -- 
時’f CNN: 14.200.242/0001-65 

' 
電郵呂て,，山竺撫ご1・  

CONTRATO 
● 

● 
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Pひto醜  
'“一”・”ーノ  

me: (fl) 34314 35O 

4 癌ン  CLUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

Pua: cardeal da Silva, n"75, centro ・  P 	, 

e PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICiPAL DE SAもDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO 20212020 FMS 
CONTRATO DE PRESTA9AO DE SERVICOS 
DE ALUGUEL QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES COM 
COOPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE E A EMPRESA LAZARO COSTA 
DOS SANTOS 04586482567. 

Pelo presente instrumento de Contrato, A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES-BA, neste ato 
representado pelo Senhor Prefeito Leandro Arajo Mascarenhas, com sede 白  Praa da Bandeira, no 
02, centro, Po9es-BA, inscrito no CNPJ sob n。  14.242.200/0001-65 atravs do FUNDO MUNICPAL 
DE SAODE, inscrito no CNPJ sob n。  11.113.324/0001-52, com sede 白  Rua Cardeal da Silva, n。 75, 
centro, CEP. 45.260-000 ora denominado CONTRATANTE e, de outro lado LAZARO COSTA DOS 
SANTOS 04586482567, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  37.095.381/0001- 

- 	40. com  endereco Rua Arnulfo Ramos Silva. n。  133. Bela Vista. Poces-Bahia. CEP 45.260-000 
' aqui aenominaaa じUNIKAIALIA, oriunuo aa U1SPtNSA Ut LICITAgAO nリ  ioiizuzu, nas 

disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem 
celebrar o presente contrato de fornecimento, mediante as cl白usulas e condi96es seguintes 

CL USULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1 0 presente contrato tem por objeto a presta"o de servios em aluguel de Caminh白o 3/4, para 
transporte de material para higieniza"o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo 
Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de, conforme descri"es da 
DISPENSA DE LICITA O n。  10112020 

§ 1。  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi"es deste contrato, acrscimos ou 
supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita"o, de at6 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com suas ulteriores 
aRe ra"es 
2。  A presente contrata,o est白  sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE LICITA O 

S n。  10112020. com  base no art. 24. Inciso IV da Lei 8.666/93. Decreto Municioal no 158/2020. Portaria 
' ao Ministerio aa sauae nu iaariozu e LヒI li.W S riuiu art. 4u:，と N85 contrataC oes para aquis;ao ae 

bens, seivios e insumos necess白iios ao enfrentamento da emergncia que trata esta Le ser 
admitida a apresenta戸o de teimo de referncia simplificado ou de projeto b白sico simplificado 

CLUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUCAO 

a) O Regime de Execu"o do presente Contrato 白  de Pre9o por item, independentemente de 
transcri"o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera"es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94 

b) De 03 dias, a partir da solicita9白o da Contratante. 
c) A a,o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, nao eximir 白  contratada de 

total responsabilidade na execu"o do contrato 
§10 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera加es da Lei 
8.883/94 
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAもDE 
CNPJ: 11.113.32410001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

3.1 0 prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at o dia 30 de setembro de 2020, e de 
acordo com as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 1.058 do 
C6digo Civil Brasileiro; 

3.1 0 prazo do Contrato sera da data de sua assinatura até o dia 30 de setembro de 2020, e de 
acordo com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 1.058 do 
Cádigo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA - PRECO, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os. 
4.2 Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajust白veis 
§ 10 Nos preos ofertados na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
§ 2。  O pagamento ser efetuado, em at白  30 (trinta) dias ap6s a apresenta9o da Nota Fiscal/Fatura 
ei ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue 

- 	§ 3。  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ ei ou Recibo, o referido 
w aocumento sera imeaiatamente devolvido para substitui"o e/ou emiss白o de Nota de Corre"o, 

ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de qualquer 
reajuste ou atualiza"o do valor contratual 

4.1 0 Prey) Total do objeto ora contratado sera de RS 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), 
resultante das quantidades constantes da proposta de Preços. 
4.2 Os Preços ofertados serão fixos e irreajustaveis. 
§ 1° Nos preços ofertados na proposta do Contratado ja estão inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
§ 2° 0 pagamento sera efetuado, em até 30 (trinta) dias apos a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 
§ 3° Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido 

1110 documento sera imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, 
ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não sera considerado para efeito de qualquer 
reajuste ou atualização do valor contratual. 

CLAUSULA QUINTA ・  ORIGEM DOS RECURSOS CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

5.1 As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota 白o 
Orament白ria a seguir especificada 
5.1 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orgamentaria a seguir especificada: 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068 - Enfrentamento de emergência Saúde - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica 

Fonte 14 - Transferências de Recursos 

CLUSULA SEXTA ・  DIREITOS E OBRIGAOES DAS PARTES CONTRATANTES CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 ・  DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA ser白  legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu"o deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securit白rios, comerciais e outros fins, a eles n白o se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causadosa 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de dolo ou culpa, neglig白ncia, impericia ou imprudencia, 
na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, n白o 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza"o ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu"o do contrato 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 
abastecimento contido no Edital, que 白  parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 Reconhecer os direitos da administra"o, em caso de rescis白・  administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93; 

6.1 - DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA deverb fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA sera legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
c,ompromissos contraidos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitarios, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados a 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de dolo ou culpa, negligência, impericia ou imprudência, 
na execuçáo do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabifidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execuçáo do contrato. 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 
abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisã administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93; 

Rua: Cardeal da Silva, no 75, centro - Po6es/Ba 5J.ne: (7 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro - Rocões/Ba 	ne: (7 3431-4350 

● • 

?Mt

P響3c P 
4flnM ftSd”・”ノ  

Mt RA Se hammer L 

Cannata!, pan Ise/ 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

E
A

N
D

R
O

 A
R

A
U

JO
 M

A
SC

A
R

E
N

H
A

S - 24/08/2020 12:21:32
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 4c4e36ad-8b59-475b-9888-63c7f2191984



義  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

6.1.7 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as condi6es de 
habilita9白o e qualifica"o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei no 
8.666/93 
6・ 1.8 comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po6es Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias ロ  teis ap6s a verifica"o do fato e apresentar os documentos 
para a respectiva aprova9白o, em at 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrncia, 
sob pena de n白o serem considerados; 
6.1.9 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 
Pargrafo Unico: A empresa dever 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 ' Divida Ativa da Uni●o e Tributos 

Federais, junto ao INSS; 
d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
e) Prova de regularIdade Junto a JustiCa do Trabalho. 

6.2 - DA CONTRATANTE: 
6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Cl自usula Quarta, as obriga"es financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6・ 2・ 2 A fiscaliza'o do fornecimento ser por tecnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 
6・2.3 Poder a fiscaliza"o ordenar a suspenso total ou parcial dos servi9os, caso n白o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem prejuizo de outras 
san96es que possam se aplicar a CONTRATADA 
6.2.4 Ordem de Compra 

CLAUSULA STIMA - PENALIDADES 

7.1 Para a aplica"o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a gravidade da 
falta, os prejuizos dela advindos para a Administra"o P自blica e a reincid白ncia na prtica do ato 
conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san9es administrativas previstas na Lei Federal 

S n。  9.784199: 
(.1・1 iavertencia escnta, com o inturto de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 
contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n白o acarretem prejuizos graves ao Municipio 
7.1.2 Constituem ilicitos administrativos as condutas prevista na Lei Federal n.。8.666/93, sujeitando- 
se os infratores白  s comina"es legais, garantida a prvia e ampla defesa em processo administrativo. 
7.1.3 A inexecu"o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu"o do contrato, sujeitar o 
contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da infra"o, obedecidos 
os seguintes limites m自ximos: 

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 
obriga"o, inclusive na recusa do adjudicatrio em firmar o contrato, ou ainda na hiptese de 
negar-se a efetuar o reforo da cau"o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convoca"o; 
0,3% (trs d6cimos por cento) ao dia, at白  o trig'simo dia de atraso, sobre o valor da parcela fixa 
inicial; 
0,7% (sete d白cimos 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 item n白o impede que a Administra 
contrato e apiique as aemais sanoes previstas na lei. 	 ヘノ  

Rua: Cardeal da Silva, n75, centro ・  Po96es/Ba - E.r77) 31-4350 I PISFOTUtA S?oo賛  
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V PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

7.1.3.2 A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser 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 diferen9a, que ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administra"o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
7.1.3.4 N白o tendo sido prestada garantia, a Administra"o se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7.1.3.5 As multas previstas neste item n白o t6m carter compensat6rio e o seu pagamento n白o 
eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra9es cometidas 
7.1.4 Sero punidos com a pena de suspensao temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra"o os que incorrerem nos ilcitos previstos nas 
disposi96es legais citadas 
7.1.5 Sero punidos com a pena de declara"o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra"o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni"o ou at' 
aue seia oromovida a reabilitac白o Derante a autoridade comoetente oara aolicar a ounic白o. os aue 

w 	incorram em outros iiicitos previstos em iei. 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUいO E DA RESCISAO 

8.1 A rescis白o poder自  ser: 
6.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescis白o imediata, com 
as consequencias 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 altera加es, sem prejuizo de 
outras san96es previstas nesta mesma lei; 
8.3 A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequ6ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra"o P自blica, em caso de rescis白o administrativa 
prevista no art. 77 e seguinte da Lei n' 8.666/93 e suas altera"es 
8.4 Poder ainda o Municipio de Po6es, BA, a seu critrio exclusivo e a qualquer tempo rescindir o 
contrato mediante prvio aviso 白  empresa contratada, com anteced白ncia minima de 30 (trinta) dias, 
ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada nao tenha dado causa e aos 

a oaaamentos devidos Dela execuc白o do CONTRATO at' a data da rescis白o 
1 8.5 Da rescisao do LON I RA I O pelo nao cumpnmento ae ULAUbULAb contratuais, especrTica9oes, 

projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, contados da intima"o do ato. 
6.6 Nas hipteses de rescis白o com base em qualquer das hipteses da Lei 8.666/93 ou da legisla"o 
especifica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o 

CLAUSULA NONA ・  CONDICOES GERAIS 

9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi白rios, planos 
estatsticos 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 execu"o deste 
Contrato, quando necess白rio por conveni6ncia dos servi9os ou da Administra'o, respeitados os 
limites legais e os direitos assegurados白  CONTRATADA; 
9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri"o, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Preos da CONTRATADA; 
9.4 N白o ser permitidos a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este 
Contrato; 

篇競ぐ。pela Lで8讐讐『で笠竺讐omissos k'ooes Rua: Cardeal da Silva, n。  75, centro - Po96es/Ba - Fone 343 -4350 αkw 
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Lorena SanttMaicarenhas 
Secret自ria Municipal de Sa自de 

Contratante 

Lean ' o a jol1ascarenhas 
rare o iviunu9pai 

ntratant 

P6e範監  
~一~一  fl-i 

Rua: cardeal da Silva, no 75, centro - Po6es/Ba - Fone: (77) 3431-4350 	7 

、  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA心DE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA D'CIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 

10.1 As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atravs de processo de execu"o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrana direta, mediante 
reten"o ou compensa"o de crditos, sempre que possivel 

CLUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer自  sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d白vidas oriundas do presente Contrato 
11 .2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de igual 
teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Po"es-BA, 13 de julho de 2020. 

諺ュール G血&63 か  
L'4ZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567 

Contratado 

Testemunhas 

一S 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 
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Quinta-feira 

113 da JJio de 2020 
4 - Ano - N。  866 Po96es Di自rio Oficia! do 

MUNICIPI6 

茎g 
＝一” 

磯  

PREFEITU叫  MUNICIPAL DE POc6ES 
ESTADO DA BAHIA 

NOME一  OBJETO 
EXTRATO M宣SDE JULHO DE 2020 

VALOR PRAZO 

い旧7/2020 A 
30'09/2020 

10/07:2020 A 
28/09/2020 

MODALIDDE 
LにlIACAO  I.%ZARO COSTA DOS SANTOS 

045S64X2567. peaaoa JWIdICa de direito privado, 
Inscrito no CNN o' 37 IN5.3ぎI 0001-40. corn 
en血tego Rcia An-tout‘く‘口aos Sitca. o' 133 
Brio Si isto. Poり6ca 日sitia. CE!' 45260-000,- 
Objeto presia‘白o at servigos em sluguci de 
Ci, it mb Jo リ4. para tratlapり“e 山 material por,' 
‘埠iaTItZaじi o tias mias, eLmo medidas prevelitisat 
"te/peito tio Novo くomm、 i工一、（COVIl)-l 9 

“ユ ;tendiitt竺nIロュ See, chutaMmュル'paにピ Sad de 
SHSLRLINE Sく5U7..% lIMA inst rito no く匹  
、 ' ia :,Gこ1てこ」 6’く  4lItsrsl,o tio ('L)R lNi.o C 

e 000-5960645 - EN1'R5tEtRA. coin 
ei,-JeIeこoRua 	 CrfliCfltiiiC 
F 「ぐIIで,0 文 e"じい Pocot，ーBa ぐ王F: 4ソ 260一りUU・  
Objeto Sen,畔oe de EiaferLuagrrn em Ijmdade de 
A ,e,,djii,et,o e Eniretarnenlo S COVIl) 19 e 
じa'dadC dc pron-ti,皿こ町山menti, na a,.s,sibaae,a ti 
paciente, suspeitos ou 山・gnosticac's Coin 
く（ル】D lり  standlュ  Oi.'iにm 24 Cい  巴山ロI 
り(IS 20コレ CBユmョme''いPaS!にo, 

CONTRATO 

CONTRATO N' 202ノユ020 
FMS 

c:ou\'ERATO N' 200- 
I /2020 FMS 

RS 7.8伽淑）  
mS'E入SADE 
LICITA'AO n' 

101:2020 

INxN' 0'5/202O 

PS 4.200,00 

15 de julho dc 2020 
Solo Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Dcperta,ncnro deじcl叫Oct e Contratos 

CERTIFICA9AO DIGITAL: PWM1 R+A1 OHBWHZUYCAPMJW 

Esta ediao encontra-se no site oficial deste ente 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

E
A

N
D

R
O

 A
R

A
U

JO
 M

A
SC

A
R

E
N

H
A

S - 24/08/2020 12:21:35
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: cdddc54c-2516-42de-8804-d7c8da2e9ee1



1加JuLbde2O2O Y/ fl*flgjjjjjjj臓面論TO - PUBLICACOES OFICIAIS • -6 Julio de 2020 	 1111S11-110 O111110 - POBLICAÇOES OFICIAIS P白gina A Pagina 43 

鷲tE鷹I烈懸熱想懸I麟線環  •PRIEFEITURA•MVIMACIPAILDIE 

I NOME— OBJETO 
CONTRATO 

VALOR PRAZO MODALIDADE 	 I 
LICITAÇA0 

LAZARO 	COSTA 	DOS 	SANTOS 
04586482567, pessoa jurídica dc direito prirado. 
Inscrito no CNN n" 37.095.381/0001-40, corn 
cndereço 	Rua Arnulto Ramos Silva, n° 133, 
Bela 	Vista. 	Poções Bahia 	CEP 45260-000,- 

1 	Obiem presto(*) dc serviços 	cm aluguel de 
Caminhoo 1.4, para transporte de material para 
higiênitaçao nas ruas, corno medidas preventives 

Novo Coro:-.3‘ in's (I. OVID-10) 
Sec/ ..:taria N!LI:I.‘.1;a1d.: S:/!...1.: 

CONTRATO N°202/2020 

FMS 

‘/ 1/, \ FRA10 N" 200- 
1;2020 FNIS 

125 7.800,00 

RS 4.200,00 

2020  

13/07/2020 A 
30/09/2020 

10;07/2020 A. 
231042020 

DISPENSADE 
LICITAÇÃO n" 

101/ 

" INX N 065/2020  

Sii! ARLINE SOUZA LIMA. insetos, co (Pi: 
- 	. 	1i 	• '" 	../. 21./ 	'. 	': 	/-11.1...:::.., 	.. 	( 	r);::. `.: 	:.4 

000-5060648 	- 	f/ NF ER!‘t!-112A: 	corn 

)///...../1//,, 	i'Ei /. 	f._1.!! 	././2 	2. 

Vend:memo c Entretarnento a 	ON ii) 	19 	c 
Unidade de Pronto-atendimento na assistência a 
pacientes 	suspeitos 	ou 	diagnosticaos 	com 
COV1D 	19 	ltabela 	(Witten, 	24 	do 	edital 
005 2020- Clioniatuctito Piablicoi 

15 de julho de 2020 
Jo五o Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Departamento de Licitag6es e Contraios 

e julho de 2020 
Joao Pedro Ribeiro do Nascimento 

Chefe do Departamento Licitacões e Contratos 

一“『稲”猫bufl'doSektc 目Si9ao disponんei no.・ito www.sertaohoje・conl・  br.」pubiicacoos jorhWI 	di) Sertão - tdição disponivel no site www.sertaohoje.com.br'publicacoes r4'4 
ti 
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JORNAL TRIBUNA DO SER頂O一四皿IC鵬‘昭OFICIAIS 
	

13 de Julho de 2020 

ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO No 10 1/2020, 

A Comiss豆o Permanente de Licita戸o de Pog6es - Bahia, corn base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, 
Decreto Municinal n。  i 58/2020. Decreto Federal n。  9.41 2/2 18 Portaria do Minist6rio da Sa丘de n二  188/2020 e 
suas aliera96es posteriores, e no Parecer Juridico. ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITAぐ入O N。  
101/2020. OBJETO servi9os em aluguel de Caminho 3'4, para transporte de material para higieniza9o nas 
ruas. como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saude: CONTRATADO LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa jur!dica de 
direito privado, Inscrito no CNPJ n0 37.095.381/0001-40, com endere9o Rua Amulfo Ramos Silva, n。  133・  Bela 

Vista, Po96es Bahia, CEP 45.260-000 Valor global do objeto Adjudicado 己  de: R$ 7.800・00(sete mil e 

oitocentos rcais), Com Vigencia 30/09/2020, Comissao Permanente Dc Licita95o, 13 de julho de 2020. Joo 

Pedro Ribeiro Do Nascimento ・  PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RAT WICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N。  10 1/2020, 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal 
n 158/2020, Decreto Federal n。  9.412/218 Portaria do Ministrio da Sa"de n。  188/2020, e suas altera6es 
posteriores, e no Parecer Juridico, torna publico a Ratifica9ao do Ato da DISPENSA DE LICITACAO N 
101/2020, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e Parecer Jurdico emitido pelo 
Procurador Juridico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para 
contrata9ao dir'eta de LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa juridica de direito privado, 
Inscrito no CNPJ no 37.095.3810001・40, com endere9o Rua Arnulfo Ramos Silva, n。  133, Bela Vista, Po96es 
Bahia, CEP 45.260-000 O OBJETO - servi9os em aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de material pan 
higieniza9ao nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COV[D-19), em atendimento 
a Secretaria Municipal de Saade, Valor de R$ 7.800,00(sete mil e oitocentos reais), com Vig己ncia 30/09/2020, 
constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITACAdevendo ser celebrado o contrato com: 
LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2020). Leandro Arajo 
Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

HOMOLOGAC入O DA DISPENSA DE LICITACAO N。  101/2020, 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES, BAHiA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei n。  8.666/93 com as modifica96es introduzidas pelas Leis n 
8.883/94 e n。  9.648/98. ante a DISPENSA DE LICITACAO N。  101/2020 OBJETO servi9os em aluguel de 

Caminho 1 /14, para transporte de material para higieniza9o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do 
Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sabde, atentando ao Parecer da 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITACAO, 
para a contrata9ao direta da empresa LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567・  pessoa jurdica de direito 
privado, Inscrito no CNPJ n 37.095.381/0001-40, com endere9o Rua Amulfo Ramos Silva, n。  133, Bela Vista, 
Po96es Bahia, CEP 45.260-000 COMISSAO PERMANENTE DE LICU A(fAU. atraves de seu i'resiaente・  
dever自  tomar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o de: R$ 7.800,00(sete mil e 
oitocentos reais), com Vigencia 30/09/2020. Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2020. Leandro Arajo 
Mascarenhas - Prefeito Municipal 
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EXTRATO DO CONTRATO N。202/2020 FMS 

DISPENSA NO 101/2020, 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES COM COOPARTICIPAいO DO FUNDO 
MIJNICPAL DE SAロDE, inscrito no CNPJ sob o no 11.113.324/000! -52, com sede' Rua Cardeal da Silva, 75 

Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Secretaria Municipal de Sa"de Lorena Santos 
Mascarenhas CONTRATADA- LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa juridica de direito 
privado, Inscrito tio CNPJ n。  37.095.381/0001-40, com endere9o Rua Amulfo Ramos Silva, n。  133. Bela Vista, 
Po96es Bahia, CEP 45.260-0000BJETO - servi9os em aluguel de Caminhio 3/4, para transporte de material 
para higieniza9ao nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sade, Oriundo da Dispensa de Licita戸o N。  101/2020, Data do Contrato 
13/07/2020; Valor do Contrato: R$ 7.800,00(sete mil e oitocentos reais). Com Vigncia 30/09/2020 Secretaria 
Municipal de Sade Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas. 
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Dirio Oficial do 
MUNICIPIO Po96es 観l鳴謂累 2020 

2 一 Ano 一 No 856 

Licita96es 

ADJUDICAいO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO No lO 1/2020, 

A Comissao Permanente de Licita9自o de Po'6es - Bahia, coni base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, 
Decreto Municipal n。  158/2020. Decreto Federal n。 9.412/218 Portaria do Minist'rio da Sade n。  188/2020 e 
suas altera6es posteriores, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITAいO N。  
101/2020, OBJETO servi9os em aluguel de Caminh'o 3/4, para transporte de material para higieniza9且o nas 
mas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saude, CONTRATADO LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa jurdica de 
direito privado, Inscrito no CNPJ n。 37.095.381/0001-40, com endere9o Rua Arnulfo Ramos Silva, no 133, Bela 
Vista, Po96es Bahia, CEP 45・ 260-000 Valor global do objeto Adjudicado ' de: R$ 7.800.00(sete mil e 
oitocentos reais), Com Vig己ncia 30/09i2020, Comiss'o Permanente De Licita''o, 13 de julho de 2020. Joo 
Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COM ISSAO 

RATIFICAmO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAmO N 101/2020, 
A Prefeitura Municipal de Pov6es - Bahia, com base no art. 24, tnciso IV, da Lei 8.666/93. Decreto Municipal 
n。  158/2020, Decreto Federal n。  9・ 412/218 Portaria do Ministrio da Sa"de n 188/2020, e suas altera96es 
posteriores, e no Parecer Juridico, torna p'blico a Ratifica戸o do Ato da DISPENSA DE LICITACAO N。  
101/2020, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DL LICITAcAO e Parecer Jurdico emitido pelo 
Procurador Jurdico Municipal vem fbmializar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITAT RIO, para 
contrata9do direta de LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa juridica de direito privado. 
Inscrito no CNPJ n。  37・ 095.381/0001-40. com  endere9o Rua Aniulfo Ramos Silva, n。  133, Bela Vista. Pof6es 
Bahia, CEP 45.260-000 O OBJETO - servi9os em aluguel de Caminho 3/4, para transporte de material para 
higieniza'ao nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento 
a Secretaria Municipal de Sa"de, Valor de R$ 7.R00,00(sete mil e oitocentos reais), com Vigencia 30/09/2020, 
constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITACAdevendo ser celebrado o contrato com 
LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2020). Leandro Arajo 
Masca丁en has 一  Prefeito Municipal 

HOMOLOGAくAO DA DISPENSA Dli I.ICITACAO N。 101/2020, 

O PREFEIIO MUNICiPAL DE PO‘心ES. BAHIA, no uso dc suas atribui'6es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei n。  8666/93 com as modifica96es introduzidas pelas Leis n 
8.883/94 e n。  9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITACAO No 101/2020 OBJETO servi9os em aluguel de 
Caminh'o V4, para transporte dc material pal-a higieniza'o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do 
Novo Coronavirus (COVID-19). em atendimento a Secretaria Municipal de Saude, atentando ao Parecer da 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITACAO. 
para a contrataao direta da empresa LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa juridica de direito 
privado, Inscrito no CNPJ n。 37.095.381/0001-40, com endere9o Rua Arnulfo Ramos Silva, no 133, Bela Vista, 
Poり6es Bahia, CEP 45.260-000 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, atrav6s de seu Presidente. 
dever' tornar as medidas cabveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o de: RS 7.S00,00(sete mil e 
oitocentos reais), com Vig己ncia 30/09i2020. Gabinete do Prefeito. 13 dc julho de 2020. Leandro Araiijo 
Mascarenhas - Prefeilo Municipal 

CERTIFICA9AO DIGITAL: AB1XPFRY17LOUI3RYCGWIA 

Esta ediao encontra-se no site oficial deste ente. 
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Dirio Oficial do 
MUNIPIO Po96es I S de溜濃a-feira2020 

3 ・ Ano - No856 

,1 

EXTRATO DO CONTRATO N。202/2020 FMS 

DISPENSA No 101/2020 

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

Bairro Centro - CE?. 45.260-000, representado por Secretaria Municipal de Sa自de Lorena Santos 
Mascarenhas CONTRATADA LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567. pessoa juridica de direito 
privado, Inscrito no CNPJ n。 37.095.381/0001-40, corn endere9o Rua Arnulfo Ramos Silva. no 133, Bela Vista, 
Po96es Bahia, CEP 45・ 260-0000BJEI'O - serviりos em aluguel de Caminhao 3/4, para transporte dc material 
para higieniza弾o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de, Oriundo da Dispensa de Licita9百o N。  10 1/2020, Data do Contrato 
13/07/2020; Valor do Contrato: R$ 7.800,00(sete mil e oitocentos reais), Com Vigencia 30/0912020 Secretaria 
Municipal de Sade Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito - Leandro Arajjo Mascarenhas 

CERTIFICA9AO DIGITAL: A81XPFRY17LOUI3RYCGwIA 

Esta edi 白o encontra-se no site oficial deste ente. 
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PREFEITURA棚NICIPA DE PO{ES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO NO 202/2020 FMS 

DISPENSA DE LICITA9AO 
NO 101/2020 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

ALUGUEL CAMINHAO 

PVUTUA fl MIDIICIPAL' 	oes 
’・・’""",叫・ flO*eノ  

Pra9a da Bandeirc, 02 1 Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



P隔「‘閥丘棚UNIUIPAL Dt ●卿l§ 
ESTADO DA BAHIA 

No CONTRATO No202/2020 FMS 

OBJETO: Presta9白o de servios em aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de material 
para higieniza9百o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus 
(COVID・19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude, conforme descri96es da 
DISPENSA DE LICITACAO no 101/2020 

AUTUACAO 

Aos 09 (nove) dias do m's de setembro de 2020, autuo o oficio requisitrio da 

Secretaria e os documentos que adiante se ve. 

醜う  

Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 

PPR FIITURA fl MUNICIPALoes 

 

Pra9a da Bandeira, 02 Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 

   



PREFEITURA MUNICIPAl. DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SLCKLTAKJA IVItTNICIFAL,順細E 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 09 de Setembro de 2020 

Oficio 	/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita頭o de Termo de Apostilamento de Contrato 

SOLICITA（筑O  

Solicito do' setor competente de Termo de Apostilamento de Contrato entre o Fundo 
Municipal ae sauae, inscrito no CNPJ 11 .113.324/0001-52 e a empresa LAZARO COSTA 
P _§e O月  TMEI, inscilto no CNPJ 37.095.381/0001-40, referente 合  DISPENSA DE 

a 	uui iA（・；AU nU 101/2020, cujo objeto 白  a presta"o de servi9os em aluguel de Caminhさo 
ー 	」/4, para transporte de material para higieniza頭o nas ruas, como medidas preventivas a 

respeito ao Novo eoronavlrus Sc9Y!PT1 9)' em atendimento a Secretaria Municipal de 
t,auae, contrato este sob o if' 202/2020-FMS 

Justifica-se a necessidade deste, atrav白s da Lei n。  14.035 de 11 de Agosto de 2020 que 
altera a Lei n。  13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para a 
aquisio ou contrata o de bens, servios e insumos destinados ao enfrentamento da 
emerg白ncia de saロde publica de import合ncia internacional decorrente do coronavirus 
respons白vel pelo surto de 2019, especificadamente no Art. 4。- H que diz que os 
contratos regidos por esta Lei tero prazo de dura"o de at 6 (seis) meses e podero ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo n。  6, de 20 
de mar9o de 2020, respeitados os prazos pactuados 

O apostilamento come9a a contar a partir do dia 14 de Setembro do ano em curso 
Ficando aberta uma nova A,o Or9ament自ria conforme detalhamento abaixo: 

●● Atividade/Projeto 10.122.09.2.074 - Enfrentamento da Emerqencia em Sa"de - COVID-19 

  

Na certeza de sua compreens白o, elevando nossos votos de estima e considera"o. 
subscrevemo-nos 

Atenciosamente, 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secretria Municipal de Saロde 

R且Cardead da Silva,げ75, ca市o, P叫 ea-Ba e'rnaiI fina,tar叫at 」e2O1 7 gma con 罵  
"“~~ 
聾●●血恒“耳~ 



軸 Prefeitura Municipal de Poc6es 
p9A DA日ANロEIRA 02 

一
~一  CENTR。  一  POoES 一  BA CEP: 45260-000 

- 	c NPJ: 14.242.200/000145 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 
N"mero: 0001 2812020.E 

Nome/Raz自o Social: 

Nome Fantasia 

Inscri"o Municipal: 

Endereo: 

LAZARO COSTA DOS SANTOS - MEl 

JOLSON TRANSPORTES 

044181 	 CPF/C 
RUA ARNULFO RAMOS SILVA, 133 

BELA ViSTA POC6ES ・  BA CEP: 45260-000 

CPF/CNPJ: 37.095.38110001-40 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER D亡BITOS QUE VIEREM A SER 
APURADOS POSTERIORMENTE,E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM D亡BITOS 
TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICPIO 

Observa"o 

Esta certidao foi emitida em 	1810812020 	corn base no C6digo Tributrio Municipal. 

Certid自o v自lida at: 16/1112020 

Esta certid自o abrange somente a Inscri"o Municipal acima identificada. 

C6digo de controle desta certid自o: 2600005069030000083672090000128202008188 

Certid白o emitida eletronicamente via internet. A aceita"o desta certidao est condicionada 自  verifica'o de sua 
autenticidade na Internet, no endere9o eletrnico 
https://pocoes.saatri.com.br, Econ6mico - Certidao Negativa - Verificar Autenticidade 

Aten,o: Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. 

Impeesso en. 31108/2020 s 11:39:09 



INSCRICAO ESTADUAL CNPJ 

RA2A0 soaN 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJO(XXXXXXXXXX, 

37.的53811馴×ル40 

l 、一’・ l GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

,' ‘ジ  I SECRETARIA DA FAZENDA 

Emisso: 31/08/2020 11:39 

Certid議o Negativa de D'bitos Tribut貞rios 

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

Certid白o N.: 20202437934 

Fica certilicado que no constam, at a presente data, pendncias de responsabilidade da pessoa fsica ou jurdica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certid"o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 白  inexistncia de d'bitos1 inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P自blica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer dbitos que vierem a ser apurados postenormente I. Emitida em 31108/2020, conforme Portaria n。  918(99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emiss』o 

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

Vlida com a apresentaC'o conjunta do cart'o original de inscn9'o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da R●rsita Federal do Ministrio da Fazenda. 

P'gina I de I 	 ReICenid“】Negativa.rpt 



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

CERTIDO NEGATIVA DE DEBIIOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Name; LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567 
CNPJ: 37.095.3$1I0001-40 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsaSdade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ' certificado qtt 
n百o constam pendncias em seu nome, relativas a aditos tributrios administrados - Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a insai9es em Divida Ativa da Unio (DAU} junto 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certid'o' valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os Org'os e fwidos p"blicos da administra"o direta a ele vinculados. Refere-se' situa戸o do 
sujeito passivo no' mbito da RFR e da PGFN e abrange inclusive as contribuies sociais rievista 
nas alineas 'a' a 'd'do pargrafo nico do art. 11 da Lei n。 8.212. de 24 de julio de 1991. 

、  

A aceita"o desta certid'o est condicionada 自  verificaC'o de sua autenticidade na Wernet, nos 
endereos <http://rlb.gov.br> ou ctittp:llwww.pgfn .gov.br>. 

Certido emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida' s 11:56:33 do dia 11105/2020 chora e data de Brasilia> 
Vkia at 07/11/2020. 
Cdigo de controle da certido: 5DC9.5E71.79E6.4293 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. 

S. 



~ 

CERTェno NE CATェVADE D血BITOS TRABAL耳工STAS 

CNPJ: 37.095.381/0001-40 
Certidao no: 10618418/2020 
ExpediCao: 11/05/2020,a s 11:53:32 
Validade: 06/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedicao. 

Certifica-se que o CNPJ sob o n。  37.095.381/0001-40, NO CCW$TA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidao emitida corn base no art. 642-A da Consolidacao 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. 
Certidao expedida sem indicaCao do nome/razao social, tendo em 
vista que o CPF/CNPJ consultado n吾o figura na 自  ltima versao da base 
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal 
Superior do Trabalho - TET. Para saber a situacao desse CPF/CNPJ, 
consulte o 
No caso de 
a todos os 

sitio da RFB (www.reces七a.fazenda . g ov.br). 
pessoa juridica, a Certid』o atesta a empresa em rela9ao 
seus estabelecimentos, ag6ncias ou filiais. 

A aceitacao desta certidao condiciona-se a verificaCうo de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: //www. tst . jug .br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

ェ蘭加B皿辱a ェMPORThJITE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificacao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplen七es perante a Justica do Trabalho quanto a s obriga96es 
estabelecidas em sentenca condenat6rio transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
erro lumen t cs 
de execuCさo 
Trabalho ou 

ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de acordos firmados perante o Minist'rio P白blico do 
Comissきo de Conciliacao Pr via. 



CAIxA 
CAIXA 三C C'NぐA, 」．、 ‘i 二I ニマ 、  

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscri戸o: 	37.095.381/0001-40 
Raz5o Social tAZAR0 COSTA DOS SANTOS 
Enderego: RUA ARNULFO RAMOS SILVA 133 CASA / BELA VISTA / POCOES / BA ノ  

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribui‘き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 situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado n百o servir de prova contra cobransa de 
quaisquer d'bitos referentes a contribuig6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrinac6es com o FGTS. 

Validade:21/0$/2020 a 19/09/2020 

Certifica戸o N"mero: 2020082105014067563247 

Informa戸o obtida em 31/08/2020 11:40:19 

A utilizaら5o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificag6o de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Consulta Regularidade do Empregador 
31/08/2020 

e 

●● 

https:/Iconsulta-af.caixa.gov.br/consultacrflpage5timpressao.jsf 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Sa自de, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  existencia de recursos or9ament白rios capazes de atender 
自  respectiva despesa - acrecentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - ODD, para a presta9自o de servios em aluguel de 
Caminh白o 3/4, para transporte de material para higieniza9ao nas ruas, como medidas 
preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saロde, conforme descri96es da DISPENSA DE LICITACAO n。  101/2020 de 
acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atravs do Lei no 14.035 
de 11 de Mosto de 2020 aue altera a Lei no 13.979. de 6 de fevereiro de 2020. oara 

~ 

	

	aisDor score oroceaimentos oara a aauisicao ou contratacao ae Dens. servicos e 
insumos aestinaaos ao entrentamento aa emergencia ae sauae puouca ae 
importancia internacional decorrente do coronavirus respons自vel pelo surto de 2019, 
especificadamente no Art. 4o- H que diz que os contratos regidos por esta Lei ter白o 
prazo de dura9白o de at白  6 (seis) meses e podero ser prorrogados por periodos 
sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo n。  6, de 20 de maro de 2020, 
respeitados os prazos pactuados; 

Justificativa: 
Justifica-se atravs do Decreto Lei n。  14.035 de 11 de Agosto de 2020 que altera a 
Lei n。  13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para a 
aquisi9ao ou contrata9ao de bens, servios e insumos destinados ao enfrentamento 
da emerg6ncia de saロde pロblica de import含ncia internacional decorrente do 
coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, especificadamente no Art. 4。ー  H que diz 
que os contratos regidos por esta Lei tero prazo de dura弾o de at 6 (seis) meses e 
podero ser prorrogados por periodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto 
Legislativo no 6, de 20 de mar9o de 2020, respeitados os prazos pactuados.. 

Gabinete do Prefeito, 09 de setembro de 2020. 

Leandro ' ajo ascarenhas 
ef;ito M nicipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

DO SETOR CONTBIL DO SETOR CONTABIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendoem vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos 
que o pleito au apresentaao aeve ser atendido, com a urgencia solicitada, posto que 
na uisponrD川aaae rinanceira e or9amentaria corn a lei Or9ament白ria Anual e 
tompauo川aaae corn o i-'iano Anual e Lei de Diretrizes Oramentaria, sendo que a 
aespesa aecorrente aa presente. soiicita9ao sera custeada pela UNIDADEfinn *. Ir. rv nu a - - e 
'JrSyfliviにr4 i bkNu#k, conrorme segue aoaixo: 

Senhor Prefeito, 

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 
há disponibilidade financeira e orgamentária com a lei Orçamentária Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Orçamentdria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicitação será custeada pela UNIDADE 
ORQAMENTARIA, conforme segue abaixo: 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068—Enfrentamento de emergência Saúde - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 — Outros Serviços Terceiros — P. Jurídica 
Fonte 14 - Transferências de Recursos 

Po加es, BA, 09 de setembro de 2020. Poções, BA, 09 de setembro de 2020. 

Atenciosamente, Atenciosamente, 

一  I 	

LiI- - 	 L" 
ustavo しorreia b iuv 

Setor Cont自bil 

.t) 
us avo Correia ilv 

Setor Contábil 

t PRIFtuTURA fl MUMICPALPooes 

pris.0454s. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Jurdica 

O Prefeito Municipal de Po加es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que 
ap6s analisar o pedido da unidade solicitante: Secretaria Municipal de Sa自de, 
considerando a necessidade de acrecentar uma atividade/projeto nas dota96es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para a presta9白o de servi9os em aluguel 
de Caminh巨o 3/4, para transporte de material para higieniza9白o nas was, como medidas 
preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sa自de, conforme descri96es da DISPENSA DE LICITA9AO n。  101/2020, de 
acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav6s do Lei n・  14.035 
de 11 de Agosto de 2020 que altera a Lei n。  13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 
dispor sobre procedimentos para a aquisi9白o ou contrata"o de bens, servi9os e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergencia de sa自de pロblica de 
importncia internacional decorrente do coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, 
especificadamente no Art. 4。- H que diz que os contratos regidos por esta Lei tero 
prazo de dura●o de at白  6 (seis) meses e poder白o ser prorrogados por periodos 
sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo n。  6, de 20 de mar9o de 2020, 
respeitados os prazos pactuados. Sendo que o presente Termo de postilamento est 
adestrito somente aos itens especificos a s a96es de combate ao COVID-19. Segue 
Dota9白o pretendida para elabora,o da minuta do Termo e deferimento, referente ao 
contrato administrativo no. CONTRATO No 202/2020 FMS 

Aguardamos a sua aprecia9白o e aprova9白o se em consonancia. 

Gabinete do Prefeito, 09 de setembro de 2020. 

Leandr ・ ‘ r jo ascarenhas 
refe o Mu icipal 
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UPREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

爵ESTADO DA PARECER JURDICO 

ORGO: Prefeitura Municipal de Poゆes - Secretaria Municipal de Sa丘de 

ASSUNTO: Apostilamento do contrato no0202/2020, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Po96es, atravs da Secretaria Municipal de Sa丘de, e a 
Empresa LAZARO COSTA DOS SANTOS - MET para a inclusao de 
Atividade/Projeto especfico de combate ao COVTD-19. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 
apostilamento ao contrato no0202/2020, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Po加es, atravs da Secretaria Municipal de Sa丘de, e a Empresa 
LAZARO COSTA DOS SANTOS - MEl para a inclusao de Atividade/Projeto 
especifico de combate ao COVTD-19. 

Inicialmente, cabe frisar que o art. 65 da Lei n. 8.666/93 estabeleceu 
expressamente as situag6es que ensejam modifica車o da rela車o jurdico- 
contratual. Com  fundamento na finalidade dessas disposi96es legais,6 sabido 
de que hま  a regra de que toda e qualquer altera車o promovida por instrumentos 
contratuais firmados pela Administra車o seja realizada por meio da expedi車o 
de termo aditivo, seja altera真o unilateral ou consensual, em regra, exige-se sua 
formaliza車o por termo aditivo. 

Contudo, apesar da regra ser expressa no que diz respeito a utiliza車o de 
termos aditivos, nem todos os eventos ocorridos no curso de um contrato que 
afetam as condig6es at6 ent五o praticadas exigem a expedi車o deste termo. O art. 
65 da Lei ne 8.666/93, autoriza o seguinte: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poder五o ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos:(...) 

§8o varia車o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de precos previsto no pr6prio contrato, as 
atualizag6es, compensa96es ou penalizaces financeiras 
decorrentes das condi戸es de pagamento nele previstas, 
bem como empenho de dota96es oramenthrias 
suplementares at6 limite do seu valor corrigido, no 
caracterizam altera,o do mesmo, 

P9a. da Bandeira,02 - Centro-Po9eslBa - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 



難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoESiwrt 

ESTADO DA BAHIA 

podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra恒o de aditamento. 

Nessas condi96es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este ltimo se ocupa da formaliza真o das alterag6es nas clhusulas 
contratuais inicialmente ajustadas. Vale dizer, aplica-se em face da necessidade 
de aditar, ou seja, alterar aquilo que foi inicialmente pactuado. 

Diferentemente do aditivo, o apostilamento nao precisa ser publicado 
na imprensa oficial, nos termos do art. 6i, pargrafo 丘  nico, da Lei n。  8.666/93. 
Outra caracterstica da apostila 6 que nao ha necessidade da assinatura do 
contratado ou sua anuencia, bastando seu conhecimento, que se faz pela 
remessa de uma de suas vias, permanecendo outra juntada ao contrato. 
Ademais, usa-se a apostila para altera96es de menor relevncia sobre as quais 
6rg五o podera decidir independentemente da anuencia do contratado. 

Partindo das premissas expostas acima, v-se que o apostilamento 6 a 
forma mais adequada pan o presente caso, em que se objetiva incluir uma nova 
dota恒o oramentria ao contrato de n丘mero 202/2020. Como cedi9o, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que far frente a fiitura despesa j' 
quando da instaura9五o do processo administrativo licitat6rio (art. 75, 2e, III, c/c 
art. 38, caput, c/cart. ii6 da Lei no 8.666/93). 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licitag6es, prev como clhusula 
necesshria em qualquer contrato, "o cr6dito pelo qual correr despesa, com 
indica車o da classifica車o funcional program合tica da categoria econ6mica". A 
indica車o dos cr6ditos oramentarios trata-se de mera "execu車o" do ajuste 
firmado, nao sendo razoavel interpret含-la como uma "modifica車o", de modo 
exigir celebra恒o de termo aditivo. 

Mte o exposto, levando em conta os argumentos juridicos acima 
delineados opino pela possibilidade de realiza 議o do tenno de 
apostilamento ao contrato de no202/2020, nos termos do artigo 65,§ 8o 
da Lei 8.666/93. 

E nosso parecer salvo melhor entendimento. 

Pog6es/Bahia, io de Setembro de 2020. 

YANNE MACEDO MATOS 
ASSESSORA JURlDICA - OAf/BA 51735 

Pa. da Bandeira02 - Cent,o・Po9.Ses/Ba - Fone(77)3431 -5800 -Fax (77)3431 -5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO9OES, E A 
EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jur「dica de 
direito publico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po加es - Bahia ー  

一 	FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65. neste ato 
~ 	representaao peio iimy Leanaro AraUlo Mascarenflas, Prefeito Municinal. denominado 

しuri I KR I MN It e a empresa e a empresa 	 , pessoa Juridica, 
Inscrito no CNPJ sob o n。  	 , com endere9o na 	 , n。  	, CEP 
	 Bairro 	, 	, representado por, 
Portador da C白dula de Identidade sob o no 	  e CPF sob o no 
	 , aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi96es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94. oriundo do 
UiさrtIWM lit L1U1 I/kykU w Th1/ZUZU, resoivem ceieorar o presente apostiiamento, 
mediante as cl白usulas e condi96es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.10 presente Termo de Apostilamento tem por objeto acrecentar uma 

atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, 
para presta9百o de servios em aluguel de Caminh白o 3/4, para transporte de material para 
higieniza"o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde, conforme descri"es da 

一 	 DISPENSA DE LICITACAO n。  101/2020 de acordo a necessidade atual. oara 
a 	 processo ae paqamento atraves ao aa Lei n U 14.03b de 11 de Aaosto de 2020 

que aitera a L ei nulJMIり，  ae b ae Tevereiro ae Z uzu, para aispor sobre 
procedimentos para a aquisi9ao ou contrata9白o de bens, servi9os e insumos 
destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de saロde pロblica de importncia 
internacional decorrente do coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, 
especificadamente no Art. 4。ー  H que diz que os contratos regidos por esta Lei 
terao prazo de dura頭o de at白  6 (seis) meses e poderao ser prorrogados por 
periodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo n。  6, de 20 de maro 
de 2020, respeitados os prazos pactuados, conforme descri96es do DISPENSA 
DE LICITACAO 10112020. 

1.2 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclusao 
dos recursos da Dota9白o Orament白ria a seguir especificada 

Unidade Or9ament白ria 30700 ・  Secretaria Municipal de Saude 

P●IT R fl MVI4ICIPAtoCoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

030701 ・  Fundo Municipal de Saude de Po96es 

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saude ー  
COVID-1 9 
Elemento de Despesa 
3.3.90.32.00 - Material de Distribui9白o Gratuita 
Fonte 
14 - Transferncias de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 O prazo do Apostilamento ser白  a partir de 24 de setembro de 2020, e de acordo 
com as solicita96es da Contratante nao se computando os casos previstos no artigo 
1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

S 	CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais clusulas e condi96es estabelecidas no 
Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo de 
Apostilamento. 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIC6ES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po如es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do 
Contrato, das testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo de apostilamento em 
duas vias de igual teor, na presen9a de testemunhas abaixa arroladas, Prefeito, 
Secret白rios e Setor cont白bil 

Po96es, 	 de 2020. 

, 
Leandro Arajo Mascarenhas 

Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF: 	 CPF: 

Po 
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熱 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 

	

曲I 	 ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Setor de Contrato. 

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui6es legais informa que 

ap6s analisar o pedido da Secretaria Municipal de Saude, j自  consultado o Setor 

Cont白bil e com base no parecer emitido pela Procuradoria Jurdica que deferiu para 

TERMO DE APOSTILAMENTO, visando acrecentar uma atividade/projeto nas 

dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para a presta,o de 

servi9os em aluguel de Caminh白o 3/4, para transporte de material para higieniza"o 

nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em 

atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de, conforme descri96es da DISPENSA 

DE LICITA9AO n。  101/2020 de acordo a necessidade atual, para processo de 

pagamento atrav6s da Lei n。  14.035 de 11 de Agosto de 2020 que altera a Lei n。  

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para a aquisi"o 

ou contrata9ao de bens, servios e insumos destinados ao enfrentamento da 

emergencia de sa自de pロblica de import自ncia internacional decorrente do coronavirus 

respons自vel pelo surto de 2019, especificadamente no Art. 4。- H que diz que os 

contratos regidos por esta Lei terao prazo de dura弾o de at 6 (seis) meses e 

poder白o ser prorrogados por periodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto 

Legislativo n。  6, de 20 de maro de 2020, respeitados os prazos pactuados., oriundo 

do CONTRATO No 202/2020 FMS 

Gabinete do Prefeito, 	de setembro de 2020. 

POlutA fl MUIOCIPALC 1'O9oes Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICA9AO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 202/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo 
em vista que foram cumpridas todas as formalidades do TERMO DE 
APOSTILAMENTO, e no Parecer Juridico, cujo objeto visa acrecentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para 
presta9ao de servi9os em aluguel de Caminh白o 3/4, para transporte de material para 
higieniza9白o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde, conforme descri96es 
da DISPENSA DE LICITA9AO no 101/2020 de acordo a necessidade da Lei no 14.035 
de 11 de Agosto de 2020 que altera a Lei n。  13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 
dispor sobre procedimentos para a aquisiao ou contrata9白o de bens, servi9os e 
insumos destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de sa自de pロblica de 
importancia internacional decorrente do coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, 
especificadamente no Art. 4。- H que diz que os contratos regidos por esta Lei ter白o 
prazo de dura9ao de at6 6 (seis) meses e podero ser prorrogados por periodos 
sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo n。  6, de 20 de mar9o de 2020, 
respeitados os prazos pactuados 

Justificativa: Justifica-se da Lei n。  14.035 de 11 de Agosto de 2020 que altera a Lei n。  
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para a aquisi,o 
ou contrata"o de bens, servi9os e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergencia de saude publica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus 
respons白vel pelo surto de 2019, especificadamente no Art. 4。ー  H que diz que os 
contratos regidos por esta Lei tero prazo de dura"o de at 6 (seis) meses e 
poder白o ser prorrogados por periodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto 
Legislativo n。  6, de 20 de mar9o de 2020, respeitados os prazos pactuados.. 
Mediante exposto Ratifico e autorizo a realiza9白o do referido termo de Apostilamento 

Gabinete do Prefeito, 	de setembro de 2020. 

Lean恕蕊品覧笥nhas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vincula9旨o 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTRATO N。  202ロ020 EMS, cuja dota戸o 
acrescida ficou a seguinte 

Unidade Or9ament自ria 30700 - Secretaria Municipal de Saロde 
030701 ・  Fundo Municipal de Sa白de de Po96es 

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saロde ー  
COVID-1 9 

Elemento de Despesa 
3.3.90.39.00 - Outros Servios Terceiros - P. Juridica 

Fonte 
14 - Transferncias de Recursos 

Gabinete do Prefeito, 1 de setembro de 2020. 

PPtEFITURA fl MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

S 	TERMO DE APOSTILAMENTO 

● 
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30700 ・  Secretaria Municipal de Saude 
030701 - Fundo Municipal de Sa自de de Po96es 
10.1 22.09.2.0681Enfrentamento de erpergencia Sa"de ・  COVID・1 9 
3.3.90.39.00 - Outros Servi9os Terceiis - P. Juridica 
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’、  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAもDE 
CNPJ: 11.113324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 202/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO No 202/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA LAZARO COSTA DOS SANTOS 
04586482567. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, no 02, 
Bairro: centro,Po96es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 
14.242・ 200/0001-65, neste ato representado pelo IIm. Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob ono 11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no75, Bairro:centro, 

a 	CEP. 45.260-000. reoresentado DOr Jorae Lorena Santos Mascarenhas. Secretaria MuniciDal 
1 	ae bauae,aoravante aenominaao uuri I NA IAN it, e ao outro iaao a empresa LALAKU 

COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ n。  
37.095.381/0001-40, com endere9o Rua Arnulfo Ramos Silva, n。  133, Bela Vista, Po96es 
Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE 
LICITA9AO n。  101/2020, 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 fornecimento, mediante 
as cl白usulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto a presta"o de servi9os em 
aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de material para higieniza9白o nas ruas, como 
medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID・19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saude, conforme descri96es da DISPENSA DE LICITA9AO no 
101/2020., que ser necess白rio acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro 
de Detalhamento de Despesas 
1.2 	Justifica-se a necessidade deste, atrav白s da Lei no 14.035 de 11 de Agosto de 2020 
que altera a Lei n。  13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para a 

a 	aauisicao ou contratac白o de bens. servicos e insumos destinados ao enfrentamento da 
W 	emergencia de saude publica ae importancia internacional aecorrente ao coronavirus 

respons自vel pelo surto de 2019, especificadamente no Art. 40- H que diz que os contratos 
regidos por esta Lei terao prazo de dura9白o de at白  6 (seis) meses e poder白o ser prorrogados 
por periodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo n。  6, de 20 de mar9o de 
2020, respeitados os prazos pactuados 
1.3 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especficos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 
1.4 	As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta da inclus昏o dos 
recursos da Dota9白o Or9ament自ria a seguir especificada 
1.5 Atividade/Projeto: 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ・  

COVID-1 9; 
1.5 Sendo assim a dota戸o or9ament自ria passa a ser da seguinte forma: 



Leandro ' a jo Mascarenhas 
efeito 

/ 

二71& 'tt_-- 
ustavo Correia Silva 

S6tor Cont白bil da Prefeitura 

、  PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Fonte 	 14 - Transferncias de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento come9a a contar do dia 14 de setembro de 2020, e de acordo 
com as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 1 .058 do 
C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais clusulas e condi6es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIC6ES 
4.lPermanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil 

Po96es BA, 14 de setembro de 2020 

Testemunhas: 

1) 
CPF: 

?PRUflTUEA6 MUNICIPALI 	OCS Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centro, Po96es-Bahia, Fone: (77) 3431-4350 
Fー・・“声ー‘戸wノ  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PUBLICA9AO 

to ITURA fl MUSICIPAI.?ooes 
「・‘ー・”り・m ・~・・・ノ  

 

Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po"esー  Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 202/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 202/2020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO No 202/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPAAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA LAZARO COSTA DOS SANTOS 
04586482567. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 202/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 
EMPRESA LAZARO COSTA DOS SANTOS 
04586482567. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES ・  BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po96es Bahia FONE/FAX (77) 34 -5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65. neste ato reoresentado oelo Ilm.o LeandroAra"io Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, CUMA UUrAkiiCirAりAU Ut) tLJNUU MU1'IIUiI'AL Ut bAUUt, inscnto no 

	

a 	CNPJ sob o no 11.113.324/0001- 52. com  sede 白  Rua Cardeal da Silva. no75. Bairro:centro. 

	

~ 	uti-'. 4b2bU-UULJ, representaao por jorge Lorena santos Mascarennas, secretaria M unicipai 
de Sa自de,doravante denominad(CONTRATANTE, e do outro lado 白  empresa LAZARO 
COSTA DOS SANTOS 0458648256Z pessoa jurdica de direito privado, Inscrito no CNPJ n。  
37.095.381/0001-40, com endere9o Rua Arnulfo Ramos Silva, n。  133 , Bela Vista, Po96es 
Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE 
LICITAいO n。  101/202Q nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento, mediante 
as cl自usulas e condi6es seguintes: 

CLALJSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto a presta9白o de servi9osem 
aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de material para higieniza9白o nas ruas, como 
medidas preventivas mspeito 	do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saロde, conforme descri6es da DISPENSA DE LICITA O no 
101/2020., que ser白  necess白rio acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro 
de Detalhamento de Despesas. 
1.2 	Justifica-se a necessidade deste, atrav白s da Lei n。  14.035 de 11 de Agosto de 2020 

	

a 	que altera a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre Drocedimentos oara a 

	

a 	aquisiCao ou contrataCao ce Dens, serviCos e insumos destinados ao entrentamento da 
emergencia ae sauae puoiica ae importancia internacional decorrente do coronavirus 
respons自vel pelo surto de 2019, especificadamente no Art. 4。- I-I que diz que os contratos 
regidos por esta Lei ter白o prazo de dura9白o de at白  6 (seis) meses e podero ser prorrogados 
por periodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo n。  6, de 20 de maro de 
2020, respeitados os prazos pactuados. 
1.3 Sendo que o presente Termo de即  ostiIamento est自  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especficos 白  s a96es de combate ao COVID-1 9; 
1.4 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclusao dos 
recursos da Dota9含o Orament白ria a seguir especificada: 
1.5 Atividade/Projeto: 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Sa"de ・  

COVID-1 9; 
1.5 Sendo assim a dota9ao orament白ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE po0Es - BAHIA, situada à Praça da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Pogões Bahia FONE/FAX (77) 34 -5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE, inscrito no 

• 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001- 52, com sede A Rua Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Lorena Santos Mascarenhas, Secretaria Municipal 
de Saúde,doravante denominadcCONTRATANTE, e do outro lado à empresa LAZARO 
COSTA DOS SANTOS 04586482567 pessoa jurfdica de direito privado, Inscrito no CNPJ n° 
37.095.381/0001-40, com endereço Rua Arnulfo Ramos Silva, n° 133 , Bela Vista, Pogities 
Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE 
LICITAÇA0 n° 101/202Q nas disposigões da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento, mediante 
as clausulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIFtA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto a prestação de serviçosem 
aluguel de Caminhão 3/4, para transporte de material para higienização nas ruas, como 
medidas preventivas tespeito 	do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrigões da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 
101/2020., que sera necessario acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro 
de Detalhamento de Despesas. 
1.2 	Justifica-se a necessidade deste, através da Lei n° 14.035 de 11 de Agosto de 2020 
que altera a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para a 
aquisigão ou contratação de bens, servigos e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importancia internacional decorrente do coronavirus 
responsavel pelo surto de 2019, especificadamente no Art. 4°- H que diz que os contratos 
regidos por esta Lei tell° prazo de duração de até 6 (seis) meses e poderão ser prorrogados 
por periodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo n° 6, de 20 de margo de 
2020, respeitados os prazos pactuados. 
1.3 Sendo que o presente Termo de Ppostilamento está adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos As ações de combate ao COVID-19; 
1.4 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orçamentaria a seguir especificada: 
1.5 Atividade/Projeto: 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Satide - 

COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dotação orgamentaria passa a ser da seguinte forma: 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068—Enfrentamento de emergência Saúde - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 — Outros Serviços Terceiros — P. Jurídica 

Jornai Tribuna do Sert自o 一  Edi'ao disponvei no site www.sertaohoje.com.br'pubiicacoes Jornal Tribuna do Sertao - Edigao disponivel no site www.sertaohoje.com.brpublicacoes 
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Fonte 14- Transfer自ncias de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento come9a a contar do dia 14 de setembro de 2020, e de acordo 
com as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 1.058 do 
C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais clusulas e condi96es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSICOES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil. 

Po96es BA, 14 de setembro de 2020. 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 CPF 

Jornal Tribuna do Sertao ・  Edi9ao disponvel no site www.sortaohoje.com.bripublicacoes 
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Sexta-feira 
18 de Setembro de 2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

SECRETARIA 
— 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 202/2020 FMS 

TERMO 	DE 	APOSTILAMENTO 	AO 
CONTRATO 	N° 	202/2020 	FMS, 	DE 
FORNECIMENTO 	QUE 	ENTRE 	SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES 	COM 	COPARTICIPAÇÃO 	DO 
FUNDO 	MUNICIPAL 	DE 	SAÚDE 	E 	A 
EMPRESA LAZARO COSTA DOS SANTOS 
04586482567. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE pogews - BAHIA, situada A Praça da Bandeira, n° 02, 
Bairro: 	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, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede A Rua: Cardeal da Silva, n°75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Lorena Santos Mascarenhas, Secretaria Municipal 
de Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado A empresa LAZARO 
COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ n° 
37.095.381/0001-40, com endereço 	Rua Arnulfo Ramos Silva, n° 133, Bela Vista, Poções 
Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE 
LICITAÇÃO no 101/2020, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto a prestação de serviços 	em 
aluguel de Caminhão 3/4, para transporte de material para higienização nas ruas, como 
medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrições da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 
101/2020., que será necessário acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro 
de Detalhamento de Despesas. 
1.2 	Justifica-se a necessidade deste, através da Lei n° 14.035 de 11 de Agosto de 2020 
que altera a Lei n°13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para a 
aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus 
responsável pelo surto de 2019, especificadamente no Art. 4°- H que diz que os contratos 
regidos por esta Lei terão prazo de duração de até 6 (seis) meses e poderão ser prorrogados 
por periodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 
2020, respeitados os prazos pactuados. 
1.3 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens listados 

em anexo, específicos As ações de combate ao COVID-19; 
1.4 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 
1.5 Atividade/Projeto: 10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde - 

COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dotação orçamentária passa a ser da seguinte forma: 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068—Enfrentamento de emergência Saúde - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 — Outros Serviços Terceiros — P. Jurídica 

itaa. as Sr 

0 
VW Rua: Cardeal de Silva, n°75. centro, Poções-Bahia, Fone: (77) 3431-4350 

pr. 	,...,/ 

CERTIFICA9AO DIGITAL: WCNF-IEU3OXNGFKRLLOCKZOW 

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

CERTIFICACAO DIGITAL: WCNHEU3OXNGFKRLLOCKZOW 

Esta edicão encontra-se no site oficial deste ente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Fonte 	 14 - Transfer白ncias de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 O prazo do Apostilarnento come9a a contar do dia 14 de setembro de 2020, e de acordo 
com as solicita加es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 1.058 do 
C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAいO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e condi6es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIC6ES 
41 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4i E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretrios e Setor contbil 

Po96es BA, 14 de setembro de 2020 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contbil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 CPF 

什“・・・り・“ ,・・・ノ  

CERTIFICA9AO DIGITAL: WCNHEU3OXNGFKRLLOCKZOW 

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


