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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 157/2020. 

MODALIDADE LICITAT6RIA: DISPENSA DE LICITAGAO N。  117/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saude 

OBJETO: Fornecimento de tapete Sanitizante com material em vinil, onde sero 

disponibilizados nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto a s reparti96es pロblicas, como 

medidas tempor自rias para enfrent9rnento e preven9言o da emergencia de saロde p自blica do novo 

Coronavirus (COVID-19), junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de Saude. 

CONTRATADO: JOSE SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO, pessoa juridica de direito 

privado, inscrito no CNPJ sob n。 08.197.983/0001-OU, com endere9o na Av. Presidente Juscelino 

Kubistchek, n。 310, Bairro: Pituba, Po96es - BA, CEP: 45.260-000 

VALOR GLOBAL: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) 

DATA DA DISPENSA: 04 de setembro de 2020 

DATA DA RATIFICA9AO: 10 de setembro de 2020. 

DATA DA CONTRATACAO: 14 de setembro de 2020. 

VIGENCIA: 14/09/2020 at白  14/10/2020. 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - PORTARIA N。  001/2020 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



畿 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES e ejr 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 157/2020 

OBJETO: Fornecimento de tapete Sanitizante com material em vinil, onde sero disponibilizados 
nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto 白  s reparti96es pロblicas, como medidas temporrias 
para enfrentamento e preven"o da emerg白ncia de sa自de pロblica do novo Coronavirus (COVID- 
19), junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de Saude 

AUTUACAO 

Aos 04 (quatro) dias do m's de setembro de 2020, autuo o oficio requisit6rio 

da secretaria e os documentos que adiante se v6. 

aう  
Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

Em, 04 de Setembro de 2020 

Oficio 	/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita'o de Dispensa de Licita頭o 

SOLICITACAO 

Exp6e-se a necessidade do fornecimento de Tapete Sanitizante, como medidas preventivas 
a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim, a continuidade dos servi9os 
prestados atrav白s da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. 

Exmo. Sr. Leandro Araロjo Mascarenhas 

D.D. Prefeito Municipal de PO96ES 

Estimando a continua garantia da excelncia dos servios prestados pela Secretaria 
Municipal de Saude do Municipio de Po戸es-BA, solicito que se inicie o Processo de 
Dispensa de Licita●o para o fornecimento de Tapete Sanitizante, que sero utilizados nas 
reparti戸es p自blicas para atender as necessidades imediatas, como medidas preventivas a 
respeito do Coronavirus (COVID-19) 

Da Justificativa: 

Considerando que a Lei n。  8.080, de 19 de Setembro de 1990, Lei Org白nica da Saude ー  
regula as a戸es e servi9os de saude e institui o Sistema O nico de Saロde (SUS); bem como 
em seu Art. 2 disp6e que a saロde 白  um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condi96es indispens白veis ao seu pleno exercicio; 

Considerando a Lei no 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, aue diso6e sobre as medidas 
. para enirentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente 

do Coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, especificamente ao Art. 4 que diz 

Art. 4。  E dispens白vel a licita●o para aquisi"o de bens, servi9os, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emerg白ncia de sa"de p白blica 
de import自ncia internacional decorrente do coronavirus de que trata esta 
Lei. (Redamo dada pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

§ 1。 A dispensa de licita"o a que se refere o caput deste artigo 6 tempor白ria e 
aplica-se apenas enquanto perdurar a emerg白ncia de saude p自blica de import白ncia 
internacional decorrente do coronavirus 

§ 2。 Todas as contrata96es ou aquisi96es realizadas com fulcro nesta Lei sero 
imediatamente disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de 
computadores (internet), contendo, no que couber, alm das informa96es previstas 
no§ 3o do art. 8o da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011 o nome do 
contratado, o nmero de sua inscri"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 be 
servi9os e insumos de empresas que estejam com 
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VI - estimativas dos pre9os obtidos por meio de, no minimo, um dos seguint 
parametros: (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal' (Incluido pela Medida Provis6ria n'  
926 de 2020) 
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inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licita"o ou contratar com o 
Poder P自blico suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de" nica fornecedora 
do bem ou servi9o a ser adquirido. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

Art. 4。-A A aquisi"o de bens e a contrata"o de servi9os a que se refere 
o caput do art. 4。  n白o se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se 
responsabilize pelas plenas condi96es de uso e funcionamento do bem 
adquirido. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

Art. 4。-。 B Nas dispensas de licita"o decorrentes do disposto nesta Lei, 
presumem-se atendidas as condi96es de: (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 
20201 

I - ocorrncia 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 flncluido 
pela Medida Provis6ria no926, de 2020) 

Ill ー  exist白ncia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta"o de servi9os 
equipamentos e outros bens, publicos ou particulares; e (Incluido pela Medida 
Provis6ria n。  926, de 2020) 

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

Art. 4。-C Para as contrata96es de bens, servi9os e insumos necess白rios ao 
enfrentamento da emerg6ncia de que trata esta Lei, n白o ser白  exigida a elabora"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 aquisi9ao 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. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 2020) 

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

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

II - fundamentaCao simplificada da contrata9ao; (Incluido pela Medida 
Provis6ria n. 926. de 2020) 

川  - descri9'o resumida da solu9ao apresentada' (Incluido pela Medida 
Provis6ria n。  926. de 2020) 

IV ・  requisitos da contrata9ao; (Incluido pela Medida Provis6ria n. 926. de 
2020) 

V - crit'rios de medi9'o e pagamento; (Incluido pela Medida Provis6ria n" 
926. de 2020) 
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b) pesquisa publicada em midia especializada;( Incluido Dela Medida 
Provis6ria n。  926, de 2020) 

c) sitios eletrnicos especializados ou de dominio amplo (Incluido Dela Medida 
Provis6ria no 926, de 2020) 

d) contrata"es similares de outros entes p自blicos; ou flncluido pela Medida 
Provis6ria no 926, de 2020) 

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

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

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

§ 3o 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白blico por valores superiores 
decorrentes de oscila9うes ocasionadas pela varia,o de pre9os, hip6tese em que 
dever haver justificativa nos autos. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 
2020) 

Art. 4o-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 自  regularidade fiscal e trabalhista 
ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitas de habilita"o, ressalvados a 
exig6ncia de apresenta"o de prova de regularidade relativa 白  Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso )O(Xlll do caput do art. 7o da 
Constitui"o. I Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

Art. 4。-C Nos casos de licita9白o na modalidade preg白o, eletrnico ou 
presencial, cujo objeto seja a aquisi'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 serao reduzidos pela metade. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 
2020) 

§ 1。  Quando o prazo original de que trata o caput for n自mero i mpar, este ser自  
arredondado para o numero inteiro antecedente. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  
926, de 2020) 

§ 2。  Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente tero efeito 
devolutivo. I Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

§ 3 。 Fica dispensada a realiza弾o de audi白ncia pロblica a que se refere o art 
39 da Lei no 5.666, de 21 de junho de 1993, para as licita"es de que trata 
o caput. f Incluido pela Medida Provisbria n。 926, de 2020) 

Art. 4o-H Os contratos regidos por esta Lei ter白o prazo de dura"o de at白  seis 
meses e poder白o ser prorrogados por perodos sucessivos, enquanto perdurar a 
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situa"o de emerg白ncia de saude 
p白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自blica poder白  prever que os contratados fiquem obrigados a aceita 
nas mesmas condi加es contratuais, acrscimos ou supress6es ao objeto contratad 
em at白  cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. (Incluido Dela 
Medida Provis6ria no 926, de 2020) 
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ConsiderandoSade Pblicanovo Coronavi鷲iria 188/2020。  do Ministriortncia Nacional (ESPIN)9-nCoV); 	 留
Sade, que d

decorrncia da課ara Emergncia emco Humana pelo 

Considerando a existncia de( pandemia do Coronavirus 一  COVID- 19 declarada pela
Organiza o Mundial de Sa de (OMS); 

Considerando que o Governo Federal qualificou a situa頭o nacional em relacきo a 

● de mar9o de 2020, da lavra da Colenda Assembleia Legislativa do Estado da Bahia 

鷺鵬鷲reto n . 156/2020, de 20 de abril de 2020, que decreta ESTADO DEICA NO MUNICPIO DE POES - BA em decorrncia da pandemiaCovid 19: 

Considerando tamb白m o Decreto n。.。  276/2020 de 10 de Setembro de 2020- Disp6e sobre as 

novas meaiaas te叩叩rias de entrent,讐nや e ダe preven9aq da emergencia em saロde 
puoiica aecorrente ao uoronavirus ーじUVIU-1 9 no Municlpio de Po96es~ BA 

Considerando ainda, os tapetes que se buscar adquirir s白o prprios para a coloca戸o de 
produtos destinados a higieniza9言o dos cal9ados, servindo como uma esp6cie de pedilvio, 
produto com maior eficiencia e durabilidade do que os tapetes ate ent百o utilizados para tal 
fim 

Deve o Poder P白blico fazer a sua parte, o que vem sendo feito. Aliado as medidas j白  
adotadas, a aquisi中o e utilizac含o deste referido material ir contribuir de sobremaneira oara 

. a prote9ao e entrentamento da pandemia nao sO aos servidores e seus familiares, mas a 
toaa a popula9ao, em especial aquela que busca ou que recebe servi9os pubicos. A 
inten"o 白  disponibilizar estes materiais nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto 白  s 
reparti戸es p"blicas. Levando em conta ainda que tais materiais estar白  protegendo uma 
significativa parcela a popula9白o. Com  isto busca o Municipio seguir as orienta96es dos 
6 rgaos de saude. Desnecessario referir a importancia de medidas como esta, tomadas pelo 
Municipio, de busca de prote弾o a vida, a saロde e seguran9a das pessoas. A aquisi9白o 
destes materiais nao pode demorar, do contrrio se torna in6cua tal medida. Os materiais 
devero observar as regras de produ9白o e comercializa,o que lhe sao aplicveis 

Diante a necessidade desta Secretaria, bem como as cota96es realizadas pela mesma, foi 
verificado que JOSE SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO, 白  a que melhor atende as 
demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie contrato entre o Fundo 
Municipal de Saude, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e do outro lado JOSE SILVIO 
DOS SANTOS NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob n。 08.197.983/0001-00, cujo objeto6 o 
fornecimento de Tapete Sanitizante com material em vinil, onde ser白o disponibilizado nos 
locais onde haja fluxo de pessoas, junto a s reparti96es p自blicas, como medidas tempor自rias 
para enfrentamento e preven,o da emergencia de saロde publica do novo Coronavirus ー  
COVID-19. Ficando o valor contratual em R$ 4.500,00 (quatro 	一．一  

Rua: Cardeal da Silva, 75. Centro. Po5es-Ba e-mail: finanoeirosaude2Ol7@gmail.com,  Fone. (77) 3431 435O 
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mil e quinhentos reais), pago conforme a entrega do material. Vale ainda ressaltar que o 
contrato ter vig'ncia ao dia 14 de Setembro do ano em curso, com prazo at' 14 de 
Outubro do mesmo ano. Para maiores esclarecimentos, segue anexo Termo de 
Referncia Simplificado 

mil e quinhentos reais), pago conforme a entrega do material. Vale ainda ressaltar que o 
contrato terá vigência ao dia 14 de Setembro do ano em curso, com prazo até 14 de 
Outubro do mesmo ano. Para maiores esclarecimentos, segue anexo Termo de 
Referência Simplificado. 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota,o 
Oramentaria a seauir esoecificada 
As despesas para o pagamento deste contrato correrâo por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentaria a seguir especificada. 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID - 19 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 

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 presta頭o dos referidos servicos acima citados, neste 

w municipio 

Na certeza de sua compreensao, elevando nossos votos de estima e considera9白o, 
subscrevemo-nos 

Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para 
a contratação de empresa para a prestação dos referidos servigos acima citados, neste 

• municipio. 

Na certeza de sua compreensão, elevando nossos votos de estima e consideração, 
subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, Atenciosamente, 

Lorena S ."';'s . scarenhas Lorena S 	s scarenhas 
Secret白ria Municipal de Sa自de Secretaria Municipal de Saúde 
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TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO TERMO DE REFEWENCIA SIMPLIFICADO 

I- Declara9ao do objeto: I - Declaragio do objeto: 

1.1 Constitui objeto da presente solicita9ao o fornecimento de Tapete 

Sanitizante com material em vinil, onde serao disponibilizados nos locais onde haja 

fluxo de pessoas, junto 白  s reparti96es publicas, como medidas tempor白rias para 

enfrentamento e preven,o da emergencia de saude publica do novo Coronavirus ー  

● COVID-1 9 

1.1 Constitui objeto da presente solicitação o fornecimento de Tapete 

Sanitizante com material em vinil, onde serão disponibilizados nos locais onde haja 

fluxo de pessoas, junto as repartigões públicas, como medidas tennporarias para 

enfrentamento e prevenção da emergência de saúde pública do novo Coronavirus - 

• COVID-19. 

1.2 Descri弾o do item 1.2 Descrição do item: 

Item Quant Uni Especificação 

01 50 Uni 
TAPETE SANITIZANTE 

Medindo: 90 x 47 cm 

II - Fundamenta9ao simplificada da contrataCao: II - Fundamentação simplificada da contratação: 

2.1 Em raz白o da necessidade de preven頭o e de enfrentamento a pandemia 

causada pelo novo coronavirus COVID-19, a Dispensa de Licita9ao est白  fundada 

nas seguintes Leis: 

2.1 Em razão da necessidade de prevenção e de enfrentamento pandemia 

causada pelo novo coronavirus COVID-19, a Dispensa de Licitação esta fundada 

nas seguintes Leis: 

2.2 Justifica-se tal solicita,o, com base na Lei Federal no 13.979, de 06 de 

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

de sa自de p自blica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus 

respons白vel pelo surto de 2019; 

2.2 Justifica-se tal solicitação, com base na Lei Federal n° 13.979, de 06 de 

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

de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsavel pelo surto de 2019; 

2.3 Decreto n。. 276/2020 de 10 de Setembro de 2020- Disp6e sobre as novas 

medidas temporrias de enfrentamento e de preven頭o da emerg白ncia em sa"de 

p白blica decorrente do Coronavirus - COVID-1 9 no Municipio de Poゆes - BA 

2.3 Decreto n°. 276/2020 de 10 de Setembro de 2020- Dispõe sobre as novas 

medidas temporárias de enfrentamento e de prevenção da emergência em saúde 

pública decorrente do Coronavirus - COVID-19 no Municipio de Pogões - BA. 

2.4 A presente Dispensa de Licita9白o est白  fundada na Lei Federal n。  8.666/93, 

art. 24, IV ・  nos casos de emergencia ou de calamidade p"blica, quando 

2.4 A presente Dispensa de Licitação esta fundada na Lei Federal n° 8.666/93, 

art. 24, IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

Rua: Cardeal da Silva, n。 75, cenfro, Po6es-Sa e-n,ail: financeirosaude2Ol 7@grnョil.com  Rua: Cardeal da Silva, n°75, centro, Pcyfies-Sa e-mail, financeirosaude2017@gmaircom 
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caracterizada urg6ncia de atendimento de situa弾o que possa ocasionar prejuizo ou 

comprometer a seguran9a de pessoas, obras, servios, equipamentos e outros bens, 

p自blicos ou particulares, e somente para os bens necess白rios ao atendimento da 

situa弾o emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servi9os que 

possam ser concluidas no prazo m白ximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos 

e ininterruptos, contados da ocorrncia da emerg6ncia ou calamidade, vedada a 

prorroga戸o dos respectivos contratos 

川  - Descri 吾o resumida da solu頭o apresentada: 

3.1 Os tapetes que se buscar adquirir sao pr6prios para a coloca,o de 

produtos destinados a higieniza,o dos calados, servindo como uma esp白cie de 

pedilvio, produto com maior eficiencia e durabilidade do que os tapetes at白  ent豆o 

utilizados para tal fim 

3.2 Aliado as medidas ja adotadas, a aquisi o e utiliza頭o deste referido 

material ir contribuir de sobremaneira para a prote9白o e enfrentamento da 

pandemia n言o s6 aos servidores e seus familiares, mas a toda a popula,o, em 

especial aquela que busca ou que recebe servi9os pubicos. A inten戸o e 

disponibilizar estes materiais nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto 自  s 

reparti"es publicas. Levando em conta ainda que tais materiais estar白  protegendo 

uma significativa parcela a popula9白o. Com  isto busca o Municipio seguir as 

orienta96es dos 6 rgaos de sa"de. Desnecess自rio referir a import白ncia de medidas 

como esta, tomadas pelo Municipio, de busca de prote戸o a vida, a sa自de e 

segurana das pessoas. A aquisi9ao destes materiais n白o pode demorar, do 

contrario se torna in6cua tal medida. Os materiais dever白o observar as regras de 

produ9白o e comercializa9ao que lhe sao aplic自veis 

IV - Requisitos da contrata9自o: 

4.1 Ser白  dado inicio ao Processo de Dispensa de Licita9含o, onde ser avaliada 

propostas de pre9os e realiza'o da contra9ao com a empresa que melhor atende 

as demandas desta secretaria, bem como se enquadre dentro de todos os crit6rios 

de contrata9白o da mesma; 

V - Critrios de medi9白o e pagamento: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAUDE Rua: Cardeal da Silva, no 75,ce nt-o, Po6es・Ba e-mail flnanceirosaude20l 7@gmail com 



町 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
~ 	 ESTADO DA BAHIA 
一___一 	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
~ 	 CNPJ: 11.113.324/0001-52 

5.1 0 pre9o total do objeto ora contratado ser de R$ 4.500,00 (quatro mil 

quinhentos reais), sendo que cada Tapete Sanitizante ser白  no valor unitrio R$ 

90,00 (noventa reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de 

Pre9os; o pagamento se dar白  mediante entrega do produto obedecendo todos os 

crit白rios relacionados em Proposta de Pre9o, al白m das especificadas em ordem de 

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

todas as prerrogativas, ser atestado o servi9o pelo setor t6cnico competente e 

demais procedimentos contabeis necess白rios a emiss白o de Nota Fiscal, sendo pago 

em uma" nica parcela, obedecendo 白  s clusulas contratuais antes pactuadas, a 

saber, o mximo de 30 (trinta) dias corridos ap6s faturamento; 

5.2 Os Pre9os ofertados ser首o fixos e irreajust白veis; 

§ 1 。 Nos pre9os ofertados na proposta da Contratada 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 。 0 pagamento ser efetuado, em at白  30 (trinta) dias ap6s a apresenta弾o 

da Nota Fiscal e Certid6es de Regularidade Fiscal, Trabalhista e Tribut白ria 

devidamente atestado a quantidade entregue; 

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

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

Nota de Corre,o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo nao ser 

considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualiza9ao do valor contratual. 

VI - Estimativas dos PreCos Obtidos: 

6.1 Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 

VII - Adequa9ao Or9ament自ria: 

7.1 0 Municipio de Po中es/BA j白  abriu Cr6dito Extraordin白rio por Excesso de 

Arrecada9ao no valor de R$ 821.766,66 (Oitocentos e vinte e um mil e setecentos e 

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

enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAUDE Rua: Cardeal da Silva, n.75, cento, Pri6es-日a e-mail: financefrosaude2Ol 7@grnail.Gom 
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昌  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

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

Coronavirus (COVID-19) e d白  outras provid6ncias. O pagamento do referido objeto 

se dar白  por conta da dota,o no quadro 01 especificado a seguir: 

Quadro 01 - Quadro de Detalhamento da Despesa 

Poder: 2 Poder Executivo 

Orgきo: 4 Fundo Municipal de Saロde 

Secretaria: 030700 Secretaria Municipal de Saude 

Unidade: 030701 Fundo Municipal de Saude de Poゆes 

Atividade: 10.122.09.2.068 Enfrentamento da Emerg6ncia em Saロde - 

COVID-19 

● 

Fonte Recurso: 14 Transferncias de Recursos do Sistema U nico de SaOde 

ーSUS 

Fonte: Elabora"o o autor (2020) 

Afetuosos cumprimentos, 

Lorena San os Mascarenhas 

Secret白ria Municipal de Sa白de 

Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centro, Po6es-Ba e-mail: financeirosaude2ol7@gmail  com 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAUDE 
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APECARIAYASMIN 

TAPEÇARIA YASMIN 
AV. PRES. JUSCELINO KUBSTCHEK, 594 
PITUBA — POÇÕES-BA 
CNPJ: 08.197.983/0001-00 	

CEP: 45260-000 

COTAÇÃO 

Local de prestação: 
POÇÕES/BA — Brasil 

SOLICITANTE 

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Nome Fantasia: 
Endereço: RUA CARDEAL DA SILVA, 75 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CENTRO POÇÕES-BA 	CEP: 45260-000 
IrPF/CNPJ• 11.113324/0001-52 	Insc. Municipal: 040109 

DADOS DO SERVIÇO 

ITEM DESCRIÇÁO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 TAPETE SANITARIZANTE (90x47cm) 50 110,00 5.500,00 

Desconto (s): 

R$ 1.000,00 

Total do(s) Serviço(s): 

R$ 5.500,00 

Total Liquido: 

R$ 4.500,00 

Total da Nota: 

RS 4.500,00 
OUTRAS INFORMAÇÕES 

Valor Unitário do Produto: R$ 110,00 

Valor Unitário do Produto com desconto: R$ 90,00 



PRAZO DE ENVIO DE 07 DIAS u TEIS APOS APROVA9AO DO PEDIDO 

ENTREGA GRATUITA! 

PFtAZO DE ENVIO DE 07 DIAS CITE'S APOS APROVAÇÃO DO PEDIDO 

ENTREGA GRATUITA! 

Total outros Itens Total outros itens 0,00 0,00 

ー、  

1' 19/0812020 
-Are; 

• 19/08/2020 Proposta Comercial Proposta Cameras! 

G 
aよBNSNX万  GLOBAL6INO6 

Global Sinos Ind de Tapetes Lida 
07.1I8.24910001-45 

www.globalsinos.com.br  
(51) 3524-0905 

Rua General Os,io. 868 
Hamburgo Velho, Novo Hamburgo - RS 

93.510-205 
08610364801 

Gbbal Sinos Ind de Tapetes Lida 
07.118.249/0001-45 

www.globalsinos.com.br  
(51) 3524-0905 

Rua General Ostrio, 868 
Hamburgo Velho, Novo Hamburgo - RS 

93.510-205 
086/0364801 

Proposta Comercial N。  23647 Proposta Comercial N° 23647 
Pam 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Aos cuidados de: Maicon 

Para 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Aos cuidados de: Maicon 

11.113.324/0001-52 
RUA CARDEAL SILVA, N。  75, CENTRO 
Po6es - 45.260-000, BA 
Fone: (77) 81 59-1 707, E-mail: maicon.adm@yahoc.com  

11.113.324/0001-52 
RUA CARDEAL SILVA, N° 75, CENTRO 
Pogões -45.260-000, BA 
Fone: (77)8159-1707, E-mail: maicon.adm@yahoo.com  

Vendedor(a): Janaina Silva Vendedor(a): Janaina Silva 

加na d. produtロ  ou S町vi'o Items de produto ou 'aryl o 

Item Cod (SKU) Otd Un Prego un Total 

Kit Tapete Sanitizante Modular 60x40cm PedilOyio Preto + DryFeet Grafite 
1 kit = 2 tapetes 
1 - Tapete Sanitizante Modular PedilOvio 60x40cm Preto 
1 - Tapete Sanitizante Modular DryFeet 60x40cm Grafite 

kit-modular-preto-grafite 50,0000 kit 148,00000 7.400,00 

Número de itens: 1 
Soma das quantidades: 50,0000 	 Total dos itens 7.400,00 

Outros itens OU servios Outros itens ou servigos 

Data Total dos itens Total da proposta 

18/08/2020 7.400,00 7.400,00 

o 	comerciais 

73l
ndições 

Dias Valor Obs. 

0 7.400,00 BOLETO COM CNPJ (EMPENHO) SOB ANALISE FINANCEIRA 

Condiら6es gerais Condições gerais 

ぬ(idade da proposta Validade da proposta 20 dias 20 dias 

  

Imagens Imagens 

Kit Tapete Sanitizante Modular GOx4Ocm Pedil"vlo Preto + DryFeet Grafite 
1 “二” 

Kit Tapete Sanitizante Modular 60x40cm Pedilúvlo Preto + OryFeet Grafite 

撫 1S t. 

1111111MS1 
=1St 

https://erp.tiny.com.brlorcarnentos#edit/548806739 https://erp.bny.com.br/orcamentos#edit./548806739  

tia' Libel 



糾  

ー  、  

/19108/2020 Proposta Comercial 

Atenciosamente, 

Janalna Silva, (51) 9 97925436 /(51) 3524 0905 

● 

https://erptiny.com.br/orcamentos#edit/548806739 
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50 4495,00 kit de tapetes sanitizante 90 x 47 99190 

4995,00 

ENTREGA IMEDIATA 

PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO OU A VISTA 

PEx 'APEX 
DE TAPETES LTDA 

INCS. ESTADUAL: 53846789 CNPJO3.613.608!0001-8Q 3242-3807 / 993950615 
71 3242-3807 - vondastapete@hotmail.eom 	l8/08/2020 18/08/2020 

Cliente: 	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Endere9o 
ENTREGA 

~ 

	I 
OR'AMENTO 



COMPROVANTE DE INSCRIAO E DE SnIJAいO CADASTRAL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITuAçÃo CADASTRAL 

Comprovante de Inscri9言o e de Situa9自o Cadastral Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidad'o, Cidadão, 

Confira os dados de Identifica9百o da Pessoa Juridica e, se houver qualquer diverg'ncia, providencie junto 'a REB a sua 

atualiza9'o cadastral 

A informa9io sobre o porte que consta neste comprovante' a declarada pelo contribuinte. 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto ã RFB a sua 

atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

1111

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

INFER° DE INSCRICAO 
011.197.9113/0001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE srruAgAo 
CADASTRAL 

DATA OF AR rR TURA
31,0„006 

MOE EWRFtalAI  
JOSE SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO 

11 DLO DO ESTABELECAMENTO NOME OE FANTASIA) 
TAPECARIA TARIM 

PORTE 
ME 

COODO E DESCADAD OA ATNIOADE EGONOMICA PRR1CPAL 
47.511441 • Comércio varejista de artigos de tapeçaria, canines e persianas 

MODO E OPSCRICAO DAS MADAMS ECONOMIC/a SEC-LIND/40AS 
13.40-5411 - Estampada • leaturizasio am floa Seldom, artefatos tamale • paces da vestuirle 
13.40-5-02- AlveMmento, 'Mari:eta • torção em nos. tarcidos. artefatos Metals e Pecos do vestuário 
13.40449 - Out-os males da acabamento em nos, Waldo*, *neat= lanais e Degas do vestuário 
13524.00- Fabricaçie de artefatos do tapeçaria 

COODOE DESCRICAO DA NATUREZA JURDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
AV JUSCELMO KUSISTCKECK 

NUMrRO 
594 

CONPLEMATO 
........ 

CEP 
45260-000 

SAIRROOIS1RITO 
PROEM 

AIUNCIPIO 
POCOES 

if 
DA 

DMEREÇOELETPONICO 
ALFACONTA20140HOTMAIL.COM  

Miff OW 
(77) 34314515 

ENTE FEDERAT NO RESPONSAVEL ‘EFRI 
'n** 

SITOAÇA0 CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SD1JAy Ao DPOI.STRAL 
31/0712006 

NOTIVO DE SITUAÇA0 C.OASTRY. 

SrDiAÇA0 ESPECIAL DATA DA Si Tunt.Ao €PEclAi 
inn«. 

Aprovado pela Instru"o Normativa REB n' i 663. de 27 de dezembro dc 2018 

Emitido no dia 02109/2020 白  s 11:12:42 (data e hora de BrasIlia). 

Aprovado pela Instruçâo Normative RFB n° 1.863. de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 02/09/2020 as 11:12:42 (data e hora de Brasilia). P'gina: 1/1 Paginer 111 

S CONSULTAS QSA CONSULTAR ()SA つVo廿AR e川陳旧旧  VOLTAR 	',PRIMP 

A Mt agradece a sua visita. Para informa96es sobre poltica de privacidade e uso,' hjigtQgjil. A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso, itigutzwi. 

Pflo a basso oars o cNPJ 	Consultas CNPJ 	「  statisticas 	Parceiros 	Seti'os CNPJ empaollman21113 	Consultas CNPJ 	Val icas 	Parceiros 	Serviços CNPJ 
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REQUERIMENTO DE EMPRESARIO REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 

IE)MENO OE IDENTIRCAÇÃO 00 RECESTRO OE EMPRESA -*ORE OA SEDE 

29103670166 

ERE CIA RUAL (pinnace Ana se Ms rawenft a MiN) 

tag Op DAPRESARIO (00RORA ma 0•••Imno0 

JOSE SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO 
NACIONAUDACE 

OFtASILEIRA 

ESTADOOVIL 

CASADO 
SEXO 

MASCUUNO 

REMmE CIE ERNS (.. lame 

COMUNHÃO PARCIAL De BENS 
RUO CE WE 	 000 

FRANCISCO ORMIDIO DQ NASCIMENTO 	MARIA NELMA DOS SANTOS 
tasciccom (do a nemiTsm) 

2477/1957 

ICINTICADE nArrem 	 OVRIO•mbser 	 LW 

03346065-30 	 SSP 	 IBA 

F #011•00) 

583.306.79334 
EMAROMADO PCP Donne dommIpmeo • MIMS on coo II* MORPO 

xxflzwwxmnnnxnnnnnannyjm  
COMICILIADO la ROORADOURO • rte. a. RR 

RUA CONDE PEREIRA 
MANIRO 

01 
DONPLEMENTO 

loonuncectxxxxxxoarnarannot 

SAIRROCOSTRTO 

INDAJA 
CEP 

45260000 
=Asa= 

MUMCIRO 	 tir 
POCOES 	 BA 
Decant, sob as 

disposto no artigo 

empreserlo e requer 

penes da lei, inclusive que silo verldicas alas as informed's prestadas nests Instrumento. quango so 
299 do Cddigo Penal, nito ester impedido do near atividade impresario, nett possuir outro registro de 
ii Junta Comerclel do Estado da Baia. 

can° DO MD 

002 

OESCRICAO DO ATO 

ALTERAÇÃO 

ccaM/co typal) 

021  
coca comma 

Mum 

DER:ROOM EVENTO 

Masao de Dados (Exalo Nome Empntsadel) 
DIESCRIÇÃO DO DEMO 

XX DO= 11100000R XICOOILDIXIOIX/OIX/COOMXXXXXIX 

oatoo co Reno 

1XX XIX AMAX X XX 

oescoao ea aggro 

xxxxin000trOnnrxxxxxxxxxxxfonatxxxxxxxxxxiorEE 	 
POW ENPMEARIAL 

JOSE SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO 
LOGRADOURO MM. IN. a) 

AVENIDA JUSCELINO KUBISTCKECK 
ROMERO 

594 
COMPLEMENTO 

t000nnoonctionnoconcxxxonceorx 

ENRRODEMITO 

PITUBA 

CEP 

45260000 
LeTrraloaat 

mumeato 

POCOES 

IS 

BA 

as 

BRASIL 

comma CLEM:tee° sag 

elfsconta2014ahotmall.com  
VAUNT DO CAPITAL • RS 

70.000,00 

VALOR CO CAPITAL (pee see) 

SETENTA MIL REAIS 
canto OA ATMCVCe ECONOMIDA testable CO degtO 

(CNAE Fiscal) 

Atividede Principal 

47591101 

Maeda Set:marls' 

1340501 
1340502 
1340599 
1352900 
XXXXIMI 
X1XXXXX 
XIC0000( 
00001XX 

COMER 	VAREJISTA OE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS 
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE TAPEÇARIA,ESTAIAPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM 
F1OS,T CIDOS. ARTEFATOS 	TEXTEIS 	E PEÇAS 	DO VESTUARIO, 
ALVEJAMENTOSINGIMENTO E TORÇÃO EM FlOS,TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E 
PEÇAS DO VESTUARIO, SERVIÇOS DE ACABAMENTOS EM FlOS,TECIDOS,ARTEFATOS 
MXTEIS E PEÇAS 00 VESTUARIO 

• 

Asa wasp 
1000tinnt 

DATA CI MkAO Wal ARVIDADES 

31/772006 
SUMO OE INSCRiCAO NO 00.1 

06197963000100 
"NemaR1 " AP" ai "as tun" ur 

MIE I.ARIbr 	 UP T 

in h. 

USO OA JUNTA COMERCIAL 
001:NCRARI

0 
Olt c 

Auomm0 	 I • SIM .... 	3 - tao 

• • ir ai.........m. 
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...‘ 	.s‘ 	ri_...7 1. 1. 
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UR 	I *MUNI-a 

ReaUelatenta IfisavArAna • Si financier-a/um A 
a a 

也  

JUC冨B

‘..4° 

JUCEB 

Certifico o Registro sob on. 97846468 em 01/0412019 
Protocolo 197080276 de 18/0312019 
Nome da empresa JOSE SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO NIRE 29103670186 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.bagov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  

Chancela 70747435292090 
Esta c6pia toi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2019 

por Tiana Regila M (3 de &aujo ・  Secretaria-Geral 

Cerbfico o Registro sob o n° 97846468 em 01/04/2019 
Protocolo 197080278 de 18/03/2019 
Nome da empresa JOSE SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO NIRE 29103670186 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 70747435292090 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2019 

por Tiana Regila M G de AraCijo - Secretária-Deral 
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Prefeitura Municipal de Po'6es 
PA DA BANDEIRA, 02 

CENTRO - PO9OES - BA CEP: 45260-000 

CNPJ: 14.242.20010001-65 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 
Nmero: 00014-412020.E 

Nome/Razo Social: JOSE SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO-ME 

Nome Fantasia: 	TAPECARIAVASMIN 

Inscri戸o Municipal: 022225 	 CPFにNPJ'0&1 

Endere9o: 	A y. PRES. JUSCELINO KUBISTCHEK, 310 TAPECARIA 

PITUBA POCOES ・  BA 

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

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

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNIC「PIO 

Observa"o: 

ミミミ蒸蒸ミ燕ミ蕪ミミミ蒸ミ蕪蕪ミミミミミミミミミミ蕪ミ蒸  

Esta certid白o foi emitida em 	O2/092O20 	com base no C6digo Tribut'rio Municipal. 

Certid百o vlida at: 01/12/2020 

Esta certid白o abrange somente a Inscri"o Municipal acima identificada 

,io de controle desta certid白o: 46000051 0453000005537609000014-4202009026 

Certid白o emitida eletronicamente via internet. A aceita"o desta certid'o est condicionada 白  verifica"o de sua 
autenticidade na Internet, no endere9o eletrnico: 
https://pocoes.saatti.com.br, Econ6mico ・  Certid百o Negativa - Verificar Autenticidade 

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

CPF/CNPJ: 08.197.983/0001-00 

Impresso em 02/09/2020' s 14:24:57 



り GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emiss'o: O2/O9I202o 11:04 

Certid五o Negativa de D'bitos Tribut貞rios 

(Emitida para os afeitos dou arts. 113.114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981- C'digo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certid'o No: 20202510060 

RAZO SOCIAL 

JOSE Sit ViO DOS SANTOS NASCIMENTO 

INSCRIAO ESTAbUAL 	 cNpJ 

069359103 	 08,197.9$3/04JoI-oo 

Fica certificado que n'o constam, at' a presente data, pend'ndas 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'bitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competncia da Pmcuradc,de Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P"blica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d'bitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 02109/2020, conforme Portada n。 918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emiss'o 

A AUTENTICIDADE OESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS CLI VIA INTERNET, NO ENDERE'O http:llwww.sefaz,ba.gov.br  

Vlida coei a apresentao conjunta do cartoSecretaria da Receita Federa留器1需窓器ごF ou no CNPJ da 

Pigma I de I 	 ReicenidaoNegariva.jか  



http://servicos.receita.fazendagovbr/servicos/certidao/cndconjunta.  Certid且o Internet 

S 

BRASIL 	Acesso' Informa 昌o 	 Participe 	Servi'os 	Legisla"o 	Canais 

血  

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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE D亡BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DViDA A11VA DA UNIAO 

Nome: JOSE SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO 
CNPJ: 08.197.983/0001-00 

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

1. constam d'bitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) corn 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n。  5.172, de 25 de outubro de 1966 ー  
C6digo Tributrio Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua 
desconsidera"o para fins de certifica"o da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e 

2. n'o constam inscri"es em Divida Ativa da Uni自o (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) 

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

Esta certidao' v自lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg百os e fundos p"blicos da administra"o direta a ele vinculados. Refereーse 自  situa"o do 
sujeito passivo no 白  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui加es sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd'do pargrafo" nico do art. 11 da Lei n.8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita戸o desta certid'o est白  condicionada ' verifica"o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os 'chttp://rfb.gov.br> ou <http:IMww.pgfn.gov.br> 

Certid'o emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。 1.751, de 2110/2014 
Emitida 自  s 11:05:49 dc dia 02/0912020 'chora e data de Brasilia> 
V創ida 日伯 01/03/202 1 
C6digo de controle da certid'o: 55D5.31C8.A351.F917 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 

Nova Consulta 'Prspir.r p4gm I
p1 mprenZo 
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cZRTIDAO NEGATェVADE D自BェTOS TRABALH工STAS 

Nome; JOSE SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 08.197.983/0001-00 
Certidao n。 : 21432973/2020 
Expedi9ao: 02/09/2020,a s 11:06:01 
Validade: 28/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

CertinCa一se que JOSE SILVェO DOS SANTOS NASCIMENTO (MATRIZ E FIL工Aェ5), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n。  08.197.983/0001-00, NO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu9ao 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 at6 2 (dois) dias 
an七eriores a da七a da sua expedュCao ー  
No caso de pessoa juridica, a Certidさo atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagさo desta certidきo condiciona-se a verificaCao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http:ノノwww.tst. jus.br)' 
Certidao emitida gratuitamente. 

mFOR皿CAO mPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identifica9ao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justi9a do Trabalho quanto a s obrigaC6es 
estabelecidas em sentenqa condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execuqきo de acordos firmados perante o Minist白rio P白blico do 
Trabalho ou Comissao de Concilia9ao Pr via. 



YOL1*R 

CAハ轟  
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscri''o: 	08197983000100 
Raz各o Social: JOSE StLV!O DOS SANTOS NASCIMENTO- ME 
Nome Fantasla:TAPECARIA YASM{N 

器留蔵潟掲KUBISTCKECK 510
000 	 /PITUBA ノ  

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribui9ao 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 situagきo regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Servigo - FGTS. 

O presente Certificado nきo servir' de prova contra 
cobran'a de quaisquer d'bitos referentes a contribui96es 
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigag6es com o 
FGTS. 

Validade: 02/09/2020 a 02/10/2020 

CertificaC昌o N"mero: 2017051003113758637007 

Informagきo obtida em 02/09/2020, 白  s 11:19:41. 

A utilizagきo deste Certificado para os fins previstos em Lei 
est condicionada 白  verificaC言o de autenticidade no site da 
Caixa: www.caixa.gov.br  
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J7 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN9AS 

SETOR DE CONTABILIDADE 

De acorda com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Saロde, determino que Vossa 

Senhoria informe quanto a exist6ncia de recursos or9ament自rios capazes de atender a respectiva 

despesa ー  fornecimento de tapete Sanitizante com material em vinil, onde sero disponibilizados 

nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto 自  s reparti6es pロblicas, como medidas temporrias 

para enfrentamento e preven9白o da emergencia de sa白de pロblica do novo Coronavirus (COVID- 

● 19), junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de Sa自de 

Gabinete do Prefeita '4 de setembro de 2020 

Leandro』  jo Masc$arenhas 
o Munici 



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 」こ亘ン  

DO SETOR DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

DO SETOR DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, Senhor Prefeito, 

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

pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urg白ncia solicitada, posto que h自  disponibilidade 

financeira e orament自ria com a lei Or9ament自ria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei 

de Diretrizes Or9ament白ria, sendo que a despesa da presente solicita9百o ser custeada pela 

UNIDADE OR9AMENTARIA, conforme segue abaixo 

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

pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgência soncitada, posto que há disponibilidade 

financeira e orçamentária com a lei Orgamentária Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei 

de Diretrizes Orgamentária, sendo que a despesa da presente soficitação será custeada pela 

UNIDADE ORÇAMENTARIA, conforme segue abaixo 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde — 
COVID - 19 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
Fonte 14 - Transferências de Recursos 

Po96es - BA, 08 de setembro de 2020 Poções - BA, 08 de setembro de 2020. 

Atenciosamente, Atenciosamente, 

● • 

メノ  l生ーーーー  
avo Correia Silva 

etor de Contabilidade 

/1 
avo Correia Silva 

etor de Contabilidade 

GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 

. • 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNN: 14.200.242/0001-65 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Jurdica 

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

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

Procuradoria, referente ao Processo Administrativo n。. 157/2020, considerando a necessidade de 

contrataao de empresa para fornecimento de tapete Sanitizante com material em vinil, onde sero 

disponibilizados nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto s reparti96es publicas, como medidas 

● tempor自rias para enfrentamento e preven9o da emergencia de sade p'blica do novo Coronavirus 

(COVID-19), junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de Saude. 

Em tempo solicito parecer jurdico quanto 自  legitimidade do procedimento para sua legalidade, em 

conformidade com a Lei 8.666/93, a fim de que a Comissao de Licitaao possa executar suas 

atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a sua apreciaao e aprovaao se em consonancia. 

Gabinete do Prefeito 08 de setembro de 2020. 

● Leandや  げ也MaIcarenhas r'-iei o iviuniclpai 



J oa9jedto話畑雪Nascimento 
rresioenieuia しomissuo 〕9 

、、・マー,hにー一  
Marlucia Teixeira Rocha 

Membro da Comisso 
CeIeste/Mcira Pereira 
Membro da Comissao 

   
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N。 117/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 157/2020 

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder contrataao de empresa 
para fornecimento de tapete Sanitizante com material em vinil, onde sero disponibilizados nos locais onde 
haja fluxo de pessoas, junto s reparti96es p自blicas, como medidas temporrias para enfrentamento e 
preven9百o da emergencia de sa丘de p"blica do novo Coronavirus (COVIDー19), junto e sob as ordens da 
Secretaria Municipal de Sa6de. 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 
's normas da Lei 8.666/93, conforme especificaao da Secretaria Municipal de Sa6de solicitante do objeto; 

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

CONSIDERANDO que a empresa atendeu as exigncia de qualificaao fiscal e trabalhista e juridica; 

CONSIDERANDO que h自  disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 
contrata9ao, conforme informa9ao do contador deste Municipio 

CONSIDERANDO, que a rela9'o do art. 197 com o inciso XXI do art 37, ambos da Constitui9'o,6 da 
perfeita harmonia. Os termos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do Poder Pbblico local a 
competencia. Referida competencia se espraia pelas seguintes materias: a) regulamenta9'o; b) fiscalizaao; c) 
controle; d) execu9ao do servi9o, que poder自  ser feita diretamente ou atrav's de terceiros e tamb6m por pessoa 
fsica ou juridica de direito privado. 

CONSIDERANDO, duas certeza: a) a administra9ao p"blica, como regra, deve contratar por meio de 
licitaao; b) o Poder poltico local jamais se eximir' de prestar o servi9o p"blico a sua populaao. Ambos sao 
principios constitucionais expressos, portanto, principios que devem ser obedecidos por todas as normas do 
Estado, inclusive pela Lei n。 8.666/93. 

CONSIDERANDO, que os pre9os estao dentro do praticado no mercado, preenchem as condi96es e 
requisitos para atender ao objeto solicitado, cujo contrato dever自  ser celebrado com observ合ncia das regras 
previstas da 8.666/93, precipua da Administra叫o, criou-se imediatamente o interesse coletivo prim'rio 

a 	visando o interesse social 
ー 	Com base no parecer juridico que concluiu que, objetivanco cumprir os principios aa iegaiiaaoe, 

moralidade e publicidade, opinou pela Dispensa de por tratar-se de servi9os necessrios ao atendimento das 
finalidades precipuas da Administraao. Por essas raz6es comiss言o cumpre o apontado no parecer Juridico, 
usando Art 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  9.412ノ2018 e Portaria do Minist'rio da Sa"de n。  
188/2020 e LEI 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, para a contrata戸o de PABLO 
LEON! RODRIGUES SILVA PEREIRA 00079363547, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ 
sob n。  32.536.411/0001-92, com endere9o a Rua Hostilho de Carvalho n。  145, Bairro Recreio, Vit6ria da 
Conquista - BA, CEP: 45.020-580, com valor global de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Registre- 
se e Publique-se 

Po96es - BA, 10 de aset9mbfo de 2020 
	

ト）  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

S 

ATA/PARECER DA COMISSAO 

● 



Fornecimento de tapete Sanitizante com material em vinil, onde sero disponibilizados 
nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto 白  s reparti96es p自blicas, como medidas 
tempor白rias para enfrentamento e preven9白o da emergencia de saロde p自blica do novo 
Coronavirus (COVID-19), junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de Saロde 

● Objeto 

PABLO LEONI RODRIGUES SILVA PEREIRA 00079363547, pessoa juridica de direito 
privado, inscrito no CNPJ sob no32.536.411/0001-92 Contratado 

Po96es - Ba, 11 de setembro de 

Jo白o Pedro 

Celest'-Meira Pereira 
Membro da Comiss白o 

do Nascimento 
id'nte 

漏需蒜品履Bha 
Membro da Comiss白o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE LICITA9AO 117/2020 

Reuniao da Comissao Permanente de Licita9白o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Portaria no 006/2017. Reunida com a finalidade especifica de 
instru9自o de processo de DISPENSA DE LICITAいO, Art 24, Inciso IV da Lei 
8.666/93, Decreto Federal no 9.412/2018 e Portaria do Minist6rio da Saロde no 
188/2020 e LEI 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, modificada 
pela Lei no 8.993/94 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal, essa Comissao dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita9白o, para a contrata9白o de PABLO LEONI RODRIGUES SILVA PEREIRA 00079363547, 
pessoa jurdica de direito privado, inscrito no CNPJ sob no 32.536.411/0001-92, com endere9o a 
Rua Hostilho de Carvalho no 145, Bairro Recreio, Vit6ria da Conquista ・  BA, CEP: 45.020-580, com 
um valor global de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Ap6s an自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 avalia"o, n白o 
havendo, portanto, superfaturamento. Nesse interim, somos de parecer favorvel, pela 
configura9白o da Dispensa de licita9言o, na conformidade do Art 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, 
Decreto Federal no 9.412/2018 e Portaria do Minist白rio da Sa自de no 188/2020 e LEI 14.035/2020, 
incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, atualizada pela Lei 8.883 de 08/06/94. Devendo, Pois, 

a 	ap6s a devida homolooac白o oelo chefe do Poder Executivo, do nosso parecer. proceder 白  devida 
ー 	pubiica9ao nos meios iegais, para que surta os eteitos aesejaaos. Naaa mais navenao a reiatar, 

deu-se por encerrada a reunio. Assim sendo, eu Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento, Presidente, 
lavrei o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e se aprovado, segue assinado por 
Mim Presidente e demais membros da Comiss白o de Licita9白o 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ADJUDICA9AO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA9AO No117/2020. 

A Comiss自o Permanente de Licita9白o de Po96es - Bahia, com base no Art 24, Inciso IV da Lei 
8666/93, Decreto Federal no 9.412/2018 e Portaria do Minist6rio da Saude no 188/2020 e LEI 
14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, e suas altera96es posteriores, e no 
Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto, fornecimento de tapete Sanitizante com material em vinil, 
onde ser白o disponibilizados nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto a s reparti6es publicas, 
como medidas tempor自rias para enfrentamento e preven9白o da emerg6ncia de saロde pロblica do 
novo Coronavirus (COVID-19), junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de Sa"de. Visando a 
contrata9ao de PABLO LEONI RODRIGUES SILVA PEREIRA 00079363547, pessoa juridica de 
direito privado, inscrito no CNPJ sob no 32.536.411/0001-92, com endere9o a Rua Hostilho de 
Carvalho n。  145, Bairro Recreio, Vit6ria da Conquista - BA, CEP: 45.020-580, pelo valor global de 
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) 

● Po96es - Ba, 11 de setembro de 2020 

 

Jo白o Pedro Ribelto do Nascimento 
rresivante 

論論論 eixeira 
Membro da Comiss白o 

● 

Celeste Meira Pereira 
Membro da Comissao 

 



畿 !REFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
e.en 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITACAO N。  117/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no Art 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto 
Federal n。  9.412/2018 e Portaria do Ministerio da Sa"de n。  188/2020 e LEI 14.035/2020, incluindo a 
medida provis6ria n。  926/2020, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Jurdico, Ratifica o 
procedimento de contrata9ao direta por Ato da DISPENSA DE LICITACAO no ii 7/2020, referente 
fornecimento de tapete Sanitizante com material em vinil, onde serao disponibilizados nos locais 
onde haja fluxo de pessoas, junto a s reparti96es p"blicas, como medidas temporrias para 
enfrentamento e preven9ao da emergencia de sade p丘blica do novo Coronavirus (COVID-19), junto 
e sob as ordens da Secretaria Municipal de Saude. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrataao de PABLO LEONI RODRIGUES SILVA PEREIRA 00079363547, pessoa jurdica de 
direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  32.536.411/0001-92, com endere9o a Rua Hostilho de 

- 	Carvalho n。  145, Bairro Recreio, Vit6ria da Conquista - BA. CEP: 45.020-580, pelo valor global de 
. 	R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), vigencia do contrato de 24/08/2020 atd 24/09/2020. Ora 

ratificado. Po96es, Estado da Bahia, 24 dc agosto de 2020. 

Gabinete do Prefeito, 	de setembro de 2020. 

● 

Leandro r. .ioTMatarenhas 
rrieiri wiunicnai 
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REFEITU1A MUNICIPAL DE POc6ES 

異う CNPJ: 14.200.242/0001-65 
CERTIDAO DE PUBLICACAO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITA9AO No 117/2020 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determina"o legal, o parecer conclusivo 
do processo de DISPENSA DE LICITA O, cujo objeto 白  fornecimento de tapete Sanitizante com 
material em vinil, onde sero disponibilizados nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto 白  s 
reparti96es pロblicas, como medidas temporrias para enfrentamento e preven"o da emergencia 
de sa"de Dblica do novo Coronavirus (COVID-19). junto e sob as ordens da Secretaria MuniciDal 
ae b auae.M eaianze exposto ian9o o /ktO l ormai para a contrata9ao ae .iubt bILVIU hUb bAN I Ub 
NASCIMENTO, pessoa juridica de direito privado inscrito no CNPJ sob n。  08.197.983/0001-00, 
com endere9o na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, n。  310, Bairro: Pituba, Po96es - BA, CEP: 
45.260-000. Delo valor alobal de RS 4.500.00 (auatro mil e auinhentos reais), foi devidamente 

. aivuigaao com puDnca9ao no murat aa rreleitura 

Po96es, BA, 11 de setembro de 2020 

El 

Secretrio Municipal ・  - '0 ・ ‘ istra戸o e Planejamento 
Decreto n.9 045/2019 

● 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  117/2020 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades do Art 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto Federal n 
9.412/2018 e Portaria do Ministdrio da Sa丘de n 188/2020 e LEI 14.035/2020, incluindo a medida 
provis6ria n。  926/2020, e no Parecer Jurdico, ante a DISPENSA DE LICITACAO no 117/2020 
Objeto: fomecijnento de tapete Sanitizante com material em vinil, onde sero disponibilizados nos 
locais onde haja fluxo de pessoas, junto a s reparti96es p白blicas, como medidas temporrias para 
enfrentamento e preven9ao da emergencia de saude p"blica do novo Coronavirus (COVID- 19), junto 
e sob as ordens da Secretaria Municipal de Sa'de. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrata9ao de PABLO LEON! RODRIGUES SILVA PEREIRA 00079363547, pessoa juridica de direito 
privado, inscrito no CNPJ sob n。  32.536.411/0001-92, com endere9o a Rua Hostilho de Carvalho no 145, 
Bairro Recreio, Vit6ria da Conquista - BA, CEP: 45.020-580, pelo valor global de R$ 4.500,00 (quatro 
mil e uuinhentos reaisl. 

S 

	

	1k Lomissao !-'ermanente cie Licita9ao, atraves de seu Presidente, devera tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 

Gabinete do Prefeito, I de setembro de 2020. 

Leandro二  r . joMatcarenhas 
rtiei o iviuniqipai 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

 

 

Ao 
Setor de Contabilidade 

 

 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza叫o do fornecimento de tapete Sanitizante com material em vinil, onde sero 
disponibilizados nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto a s reparti96es publicas, como medidas 
tempor白rias para enfrentamento e preven9ao da emergencia de sade p丘blica do novo Coronavirus 
(COVID-19), junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de Sa'de. Mediante exposto lano o Ato 
formal para a contrataao de PABLO LEONI RODRIGUES SILVA PEREIRA 00079363547, pessoa 
jurdica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  32.536.411/0001-92, com endere9o a Rua Hostilho de 
Carvalho n。  145, Bairro Recreio, Vit6ria da Conquista ー  BA, CEP: 45.020-580, pelo valor global de R$ 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), e posterior quitaao. 

e 
Gabinete do Prefeito. de setembro de 2020 

 

 

Leandros :a Macarenhas 
r ie o iviumcpai 

e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

● 
CONTRATO 



CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO 

OCQC$ Rua: cardeal da Silva, n' 75, centro, Po9e 

与ー“戸ロ一・・,・”ノ  

0Coes 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

CONTRATO No 228/2020 FMS 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PO9OES COM 

COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAuDE E A EMPRESA JOSE SILVIO 

DOS SANTOS NASCIMENTO. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 

p自blico, com sede situada na Pra9a da Bandeira, no 02, centro, Po96es-Bahia - FONE/FAX (77) 

3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo IIm.。  
Leandro Araujo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com COPARTICIPACAO DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAODE DE POCOES, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito poblico, 

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

ー 	ro9oes-tia, utv. 4b2bU-UUU, neste ato representaao peia secretaria a sra. Lorena santos 

Mascarenhas, doravante denominado, CONTRATANTE, e a empresa JOSE SILVIO DOS 

SANTOS NASCIMENTO, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n0 

08.197.983/0001-00, com endere9o na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, n。  310, Bairro 

Pituba, Po96es - BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada CONTRATADA, oriundo da 

DISPENSA DE LICITA9AO n。  117/2020, 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 condi6es seguintes: 

負  

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de tapete Sanitizante com material em vinil, 

onde sero disponibilizados nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto 白  s reparti加es publicas, 

como medidas temporrias para enfrentamento e preven9白o da emerg6ncia de sa"de pロblica do 

novo Coronavirus (COVID-19), junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de Saロde 

§10 A Contratada ficar白  obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acrscimos 

ou supress6es na aquisi9百o dos materiais objeto da presente licita9白o, de at白  25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com suas 

ulteriores altera96es. 

2。  A presente contrata戸o est白  sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE 

LICITACAO n。  11712020, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal n。  
158/2020, Portaria do Minist6rio da Saロde no 188/2020 e LEI 14.035/2020 art. 4o: E Nas 

contrataC6es para aquisi 』o de bens, seniios e insumos necess白rios ao enfrentamento da 

emergencia que trata esta Lei, ser admitida a apresenta戸o de termo de referncia simplificado 

ou de projeto b』sico simplificado. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 



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 

a) O Regime de Execu9白o do presente Contrato 白  de Pre9o por item, independentemente de 

transcri9白o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 

Federal N。  8.883/94 

b) De 03 dias, a partir da solicita9自o da Contratante. 

c) A a9含o ou omissao, total ou parcial, da fiscaliza,o do contratante, n白o eximir 合  contratada 

de total responsabilidade na execu9白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 altera96es da 

Lei 8.883/94 

a) 0 Regime de Execução do presente Contrato é de Preço por item, independentemente de 

transcrição, e Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações introduzidas pela Lei 

Federal N° 8.883/94. 

b) De 03 dias, a partir da solicitação da Contratante. 

c) A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá a contratada 

de total responsabilidade na execução do contrato. 

§ 1° 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, só se concretizará apos adotados pela 

Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as alteraçÕes da 

Lei 8.883/94. 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 0 prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at' o dia 14 de outubro 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 - PRAZOS 

3.1 0 prazo do Contrato sera da data de sua assinatura até o dia 14 de outubro de 2020, e de 
acordo com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 

1.058 do Codigo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA - PRE9O, CONDI9OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser自  de R$ 4.500,00(quatro mii e quinhentos 
reais), resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os 

4.2 Os Pre9os ofertados ser白o fixos e irreajustveis 

§10 Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  estao 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白  efetuado, em at' 30 (trinta) dias ap6s a apresenta9白o da Nota 
Fiscal/Fatura e/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 documento ser白  imediatamente devolvido para substitui,o e/ou emiss自o de Nota de 
Corre戸o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n巨o ser白  considerado para efeito de 
qualquer reajuste ou atualiza戸o do valor contratual 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, coNDigoEs DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Preço Total do objeto ora contratado sera de R$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos 
reais), resultante das quantidades constantes da proposta de Pregos. 

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 ap6s 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 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 

As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta dos recursos da Dota"o 

Or9amentria a seguir especificada 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correrao 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 da Emergência em Saúde — 
COVID - 19 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 — Material de Consumo  
14 - Transferências de Recursos Fonte 

CLAUSULA SEXTA ・  DIREITOS E OBRIGAcoES DAS PARTES CONTRATANTES 
、，’些”‘T里~ 聖“り，にWA1 	 . 	 / 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

2  2堕藍亘MUffiCe登 Rua: cardeal da Silva, n 75, centro, oeL旦s Fone: (71)命-4 
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Rua: Cardeal da Silva, n。  75. centro, Poc6es-BA 77) 3431.43 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1.1 A CONTRATADA dever白  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 execu9白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 causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig6ncia, impericia ou 

imprudncia, na execu9白o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 

empregados, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9白o ou 

acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepastos; 

6.1.4 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu9ao do contrato 

	

a 	6.1.5 A CONTRATADA obriqa-se a manter estoques suficientes oara atender as necessidades 

	

ー 	ae aoastectmento contido no hdital, que e parte integrante deste Contrato 

6.1.6 Reconhecer os direitos da administra9自o, em caso de rescis含o administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

6・ 1・7 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as condi6es 
de habilita9白o e qualifica9白o exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei 
no 8.666/93. 

6・ 1.8 comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias 自  teis ap6s a verifica9ao do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprovag白o, em ate 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de 
sua ocorrncia, sob pena de n合o serem considerados; 

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

Pargrafo u nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
a) Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 

	

- 	b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual: 

ー 	c, nova ae regularidade junto a Fazenda Federal, reterente a Divida Ativa da Uni白o e 
Tributos Federais, junto ao INSS; 

d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 

e) Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Cl白usula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes 
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 A fiscaliza9巨o do fomecimento ser白  por t白cnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada. 

6.2.3 Poder自  a fiscaliza9ao ordenar a suspensao total ou parcial dos servios, caso n白o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es 

outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA 

2R!F!ITUPA fl MUNICIPAL2-coes 
タ‘・,可町山 pOnI ・,・r戸  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAむDE 
CNPJ: 11.113.324/0901-52 

6.2.4 Ordem de Compra. 

cLAuSUlA S亡TIMA - PENALIDADES 

7.1 Para a aplica9白o das penalidades previstas ser白o levadas em conta a natureza e a 

gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra9ao Pロblica e a reincidencia na 
pr白tica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuzo das san96es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784/99 

7.1.1 Advert白ncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 
e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n白o acarretem prejuzos graves ao 
Municipio 

7.1・2 Constituem ilicitos administrativos as condutas prevista na Lei Federal nP8.666/93, 
sujeitando-se os infratores 白  s comina96es legais, garantida a previa e ampla defesa em 
processo administrativo 

7.1・3 A inexecu9ao contratual, inclusive por atraso injustificado na execu戸o do contrato, 
sujeitar白  o contratado 白  multa de mora, que ser白  graduada de acordo com a gravidade da 
infra9白o, obedecidos os seguintes limites maximos 

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

obriga"o, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 
negar-se a efetuar o refor9o da cau9白o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convoca9ao; 

.0,3% (trs d6cimos por cento) ao dia, at白  o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 
fixa面cial; 

.0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente 
ao trig6simo 

7.1・3.1 A multa a que se refere este item nao impede que a Administra"o rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei 
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白  pela sua diferen9a, que ser自  descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administra9ao ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 
7.1.3・4 N白o tendo sido prestada garantia, 自  Administra9巨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 nao tem car白ter compensatdrio e o seu pagamento n白o 
eximir白  a contratada da responsabilidade par perdas e danos decorrentes das infra加es 
cometidas 

7.1.4 Sero punidos com a pena de suspensao tempor白ria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra"o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 

disposi"es legais citadas 

7.1.5 Sero punidos com a pena de declara9白o de inidoneidade para licitar 

t，、・竺でI型』さ＝ “盟にI竺と  	 ノー、 	 ノ  

争ーーー  ーノ  

× ン  

t、  *E EITUftA - MUNICIPAL 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAもDE 
CNPJ: 11.113.324/0901-52 

e contratar com a Administra9巨o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9白o ou 
at白  que seja promovida a reabilita9白o perante a autoridade competente para aplicar a puni9白o, 
os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA ・  DA INEXECUいO E DA RESCISAO 
8.1 A rescis白o poder白  ser: 

8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescis百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 altera96es, 

sem prejuzo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 

8.3 A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequ'ncias 

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

reconhecido pelas partes os direitos da Administra9ao Pロblica, em caso de resciso 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei r ・  8.666/93 e suas altera9うes. 

8.4 Poder ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu crit6rio exclusivo e a qualquer tempo 

rescindir o contrato mediante prvio aviso 白  empresa contratada, com antecedencia minima de 
30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n白o tenha 
dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9豆o do CONTRATO at白  a data da rescisao. 
8.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber白  recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, contados 
da intima,o do ato. 

8.6 Nas hip6teses de rescis合o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla9白o especfica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9白o. 

CLUSULA NONA - CONDI9OES GERAIS 

9.1 Ser言o de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi自rios, planos 
estatisticos 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 convenincia dos servios ou da Administra"o, respeitados os 
limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 

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

9.4 Nao Ser permitidos a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar 
este Contrato; 

9.5 Este contrato 6 regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dJvida em casos 
omissos 

CL USULA D亡CIMA ・  COBRAN9A JUDICIAL 

へ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

10.1 As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atraves de processo de execu,o, 

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

reten"o ou compensac言o de crditos, sempre que possvel 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA~ FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es - Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do presente 
Contrato 

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

igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 

conforme 

Po96es - Bahia, 14 de setembro de 2020. 

Lorena Santos Mascarenhas 

Secret白ria Municipal de Sa"de 

Contratante 

Maltt 
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18 de Setembro de 2020 
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Didrio Oficial do 
PARJNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

tCti; 

EXTRATO SIES DE SETEMBRO DE COVID/19 DE 2020 
NOME—OBJETO 

CONTRATO 
VALOR PRAZO MODALIDADE 

LICITAÇÃO 
JOSÉ 	SILVIO 	DOS 	SANTOS 
NASCIMENTO, 	pessoa 	jurídica 	de 
direito privado, inscrito no CNN sob no 
OS. 197.98310001-0O, 	com 	endereço 	na 
Av. Presidente Juscelino Kubistchet re 
310, Bairro: Pituba, Poções - BA, CEP: 
45.260-000. 	fornecimento 	de 	tapete 
Sanitizante com material em vinil. onde 

sento disponibilizados nos locais onde 

haja fluxo de pessoas, junto is repartições 
públicas, como medidas temporaries para 
enfrentamento e prevençao da emergência 
de saúde pública do novo Coronavirus 
(COVID-19), junto e sob as ordens da 
Secretaria Municipal de Saúde 

CONTRATO IN" 
22R/2020f:31S 

RS 4.500,00 

14/09/2020 A 
14/10/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 

117/2020. 

MICHAEL BRAGA SILVA, pessoa 
Fisica 	de 	direito 	privado,Inscrito 	no 
C:PF n' 059.801315-66, com endereço 
Rua Trindade, n" 63, bairro: Primavera, 
Poções — BA, CEP 45.260-0000 objeto 
senjço de entennagern em Unidade dc 
Atendimento 	e 	Enfientamento 	a 
COV1D19/Unidade 	de 	Pronto 
Atendimento na assistancia a pacientes 
suspeitos 	ou 	diagnosticados 	corn 
COVID19 (Item 24 da tabela N.01). 

CONTRATO N" 
234/2020FM5 

RS 4.200,00 15/09/2020 Á 
30/11/2020 1NX 075/2020 FMS 

17 SETEMBROde 2020 
Job o Pedro Ribciro do Nascimento 

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos 

IいII a: WUNHhU3OXNGFKRLL00Kz0W L KZOW 
Esta edi9白o encontra-se no site oficial deste ente. Esta edigdo encontra-se no site oficial deste ente. 
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ADJUDICAいO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。 117/2020 

A Comisso Permanente de Licitaao de Po6es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto 
Municipal n 158/2020 e Decreto Federal n。  9.4121218, Portaria do Ministdrio da Sa'de n 188/2020 e suas altera96es 
posteriores, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO No 117/2020,fornecimento de 
tapete Sanitizante com material em vinil, onde serao disponibilizados nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto s 
reparti,るes pblicas, como medidas temporrias para enfrentamento e preven9』o da emergencia de sa6de~blica do novo 
Coronavinis (COVID-19), junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de Sa6deCONTRATADOJOSE SILVIO DOS 
SANTOS NASCIMENTO, pessoa jurdica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n 08.197.983/0001-00, com endereo 
na Av. Presidente Juscelino Kubistcbek, n 310, Bairro: Pituba, Po'6es - BA, CEP: 45.260-000,( , Valor global do objeto 
Adjudicadoe de: R$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos reais) Com Vigencia 14/10/2020, Comiss'o Permanente De 
Licita 豆o, 14 de setembro de 2020. Jo'o Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N。  117/2020 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal n。  
158/2020Decreto Federal a 9.412/218, Portaria do Ministdrio da Sade n。  l88/2020e suas altera6es posteriores, e no 
Parecer Jurdico, toma p"blico a Ratifica戸o do Ato da DISPENSA DE LICITACAO N 117/2020, conforme parecer da 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAいO e Parecer Jurdico emitido pelo Procurador Jurdico Municipal vem 
formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata戸o direta de JOSE SILVIO DOS 
SANTOS NASCIMENTO, pessoa jurdica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。 08.197,983/0001-00, com endere9o 
na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, n。 3l0, Bairro: Pituba, Pov6es - BA, CEP: 45260-000 fornecimento de tapete 
Sanitizante coin material em vinil, onde sero disponibilizados nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto s repartiメes 
publicas, como medidas temporrias para enfrentamento e preven o da emerg己ncia de sade p'blica do novo Coronavirus 
(COVID-l9), junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de SadeValor de R$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos reais 
com Vigncia 14/10/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICiTACAdevendo ser ceLebrado o 
contrato com: JOSE SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO, Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2020). Leandro 
Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

HOMOLOGAぐAO DA DISPENSA DE LICITACAO N" 117/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES, BAHIA, no uso de suas atribui9aes legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei n。 8一 666/93 com as modificaり es introduzidas pelas Leis n。  8.883/94 e n。  9.648/98, 
ante a DISPENSA DE LICITACAO N」  117/2020, - objeto fornecimento de tapete Sanitizante com material em vinil, onde 
sero disponibilizados nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto s reparti9es p6blicas, como medidas tempor'rias para 
enfrentamento e preven o da emergncia de sabde p'blica do novo Coronavirus (COVID-19), junto e sob as ordens da 
Secretaria Municipal de Sadeatentando ao Parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, HOMOLOGA o 
processo de DISPENSA DE LICITACAO, para a contrata'o direta da empresa JOSE SILVIO DOS SANTOS 
NASCIMENTO, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  08.197.983/000I-00, com endere9o na Av 
Presidente Juscelino Kubistchek, no 310, Bairro: Pituba, Po96es - BA, CEP・  45.260-000( ,COMISSAO PERMANENTE 
DE LICITACAO, atravs de seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o 
de: R$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos reais) corn Vigencia 14/10/2020. Gabinete do Prefeito. 14 de setembro de 2020 
Leandro Arajo Mascarenhas - Pret'eito Municipal 

CERTIFICAいO DIGITAL: WCNHEU3OXNGFKRLLOCKZOW 

Esta edi9白o encontra-se no site oficial deste ente. 
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EXTRATO DO CONTRATO N228/2020 FMS 

DISPENSA N 117/2020 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES COM COOPARTICIPAいO DO FUNDO MUNICPAL 
DE SAロDE, inscrito no CNPJ sob ono IL 13.324/0001-52, com sede' Rua Cardeal da Silva, 75 Bairro Centro - CE? 
45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas CONTRATADO josE SILVIO DOS SANTOS 
NASCIMENTO, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNI'J sob n。 08.197.983/0001-00, com endere9o na Av. 
Presidente juscelino Kubistchek, n。  310, Bairro: Pituha, Po96es - BA, CEP: 45.260-000, objeto fornecimento de tapete 
Sanitizante coin material em vinil, onde sero disponibilizados nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto s reparti96es 
pblicas, corno medidas temporrias para enfrentamento e preven 豆o da emergncia de sade publica do novo Coronavirus 
(COVID-I9), junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de Sade, Oriundo da Dispensa de Licita9ao No 117/2020, 
.Data do Contrato 14/09/2020; Valor do Contrato: RS 4.500,00(quatro mil e quinhentos reais, 14/10/2020 Secretaria 
Municipal de Sa'de: Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas) 

CERTIFICAいO DIGITAL: WCNHEtJ3OXNGFKRLLOCKZOW 

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


