
CLUSULA SEGUNDA- REGIME DE EXECU9O 

Pび挙6賛 
争“ー“・“ノーリ・ーノ  

Iia: Cardeal da Siva, n75, centro, Fb96ee-BA, Fone: (77) jj 35O 

" 鷺  " 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA 〕DE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO N.120/2020 FMS 
CONTRATO DE PRESTA O DE 
SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICPAL DE POC6ES 
COM COPARTICIPACAC DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE DE PO叩ES E A 

EMPRESA JOHN RAMICLE DOS SANTOS 
SANTOS 07691634595. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurkiica de direito 
pUblico, com sede situada na Pra9a da Bandeira, n 02, centro, Po6es-Bahia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n 14.242.20010001-65, neste ato representado pelo Pm・  
Leandro Araojo Mascarenhas, Prefeito vbnicipal, com COPARTICIPi* A0 DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SADE DE PO ES, Estado da Bahia, pessoa jurdica de direito pblico, 

inscrito no CNPJ sob o n。  11.113.324/0001-52, com sede na Rua Cardeal da Silva, n 75, centro, 
Po96es-Ba, CEP. 45.260-000, neste ato representado pelo Secretrio o Sr. Jorge Lus Santos 
Lemos, brasileiro, inscrito no CPF sob n。  466.638.785-49, doravante denominado, 
CONTRATANTE, e a empresa JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595, pessoa 

juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  29.484・398/0001-60, com endereco comercial 

a Rua vria Pacheco, n。  660B, Bairro: Zabele, Vflria da Conquista-BA, CEP: 45.078-424, aqui 
denominada COPCRATPDA oriundo da DISPENSA DE UCITA O n 07412020, 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 servi9os, mediante as clusulas e condi96es seguintes: 

CLUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto do presente contrato' a presta9白o de servios em instala9白o, manuten 白o e 

a 	revis白o aeral em aparelhos eletro hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e na 

ー 	nova instala o do hospital que ser白  destinado a receber possiveis pacientes can sintomas e 

diagnstico ao novo coronavirus - COVID-19, como medidas preventivas a respeito do mesmo, 

em atendimento a Secretaria Fvtinicipal de Saロde, conforme descr6es da DISPENSA DE 

LICITAO no 07412020. 
§ 1。 A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acrscimos 
ou supress6es na aquisi9ao dos materiais objeto da presente licita9百o, de at 25% (vinte e cinco 

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

tSteriores altera6es. 
§ 2 。 A presente contrata 含o est sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE 

LICITA9O n。  070/2020, com base no art. 24, hciso Ii, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal no 

9.412/18. 
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F3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MujNICIPAL DE SADE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEIT1URA MUNICIPAL DE POCÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

transcri 白o, e 白  Lei Federal No 8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 

Federal N。  8.883/94. 

b) De 03 dias, a partir da solicitaao da Contratante. 
c) A a 白o ou omissao, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, nao eximir白白  contratada 

de total responsabilidade na execu9ao do contrato. 
§lo O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar自  aps adotados pela 

Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 corn as altera es da 

Lei 8.883/94. 

a) 0 Regime de Execução do presente Contrato 6 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 eximira contratada 
de total responsabilidade na execução do contrato. 
§ 1° 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, se, se concretizara apes adotados pela 

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

Lei 8.883/94. 

CLUSULA TERCEIRA~ PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at o dia 30 de Abril de 2020, e de 

a 	acordo com as solicitac6es da Contratante n白o se ccmputando os casos previstos no artigo 

- 	1 MbU ao uoaigo uivii t5rasiieiro; 

CLAIJSULA TERCEIRA- PFtAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato sera da data de sua assinatura ate o dia 30 de Abril de 2020, e de 

• 
acordo com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 
1.058 do Código Civil Brasileiro; 

CLUSULA QUARTA - PRECO, CONDI9ES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser de R$ 12.550,00 (doze nil quinhentos e 

cInquenta reals), resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os. 
4.2 Os Pre9os ofertados serao fixos e irreajustveis 
§ 1。 Nos preos ofertados na proposta do Contratado j白  esto inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel arnprimento 

deste instrumento. 

§ 2 。 0 pagamento ser efetuado, em at 30 (trinta) dias aps a apresenta 白o da Nota 

FiscavFatura & ou Recibo devidam ente atestado a quantidade entregue. 
§ 3 。 Quando houver erro de qualquer natureza na emissao da Nota Fiscal/ & ou Recibo, o 

a 	referido documento ser白  imediatamente devoMdo para substituiC白o e/ou emiss白o de Nota de 

ー 	Corre9白o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo nao sem consiaeraao para eTeno ae 

qualquer reajuste ou atualiza9白o do valor contratual. 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Preço Total do objeto ora contratado sera de RS 12.550,00 (doze mll quinhentos e 

cinquenta reels), resultante das quantidades constantes da proposta de Pregos. 

4.2 Os Preços ofertados serão fixos e irreajustiveis 
§ 1° Nos preços ofertados na proposta do Contratado ja estão inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, texas de qualquer natureza e outros 

quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fie! cirnpdmento 

deste instrumento. 
§ 2° 0 pagamento sera efetuado, em ate 30 (trinta) dias apc5s a apresentar„ão da Nota 
FiscaVFatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 
§ 3° Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 

11/ 	
referido documento sera imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de 
Correição, ficando estabelecido que esse interval() de tempo ntio sera considerado para efeito de 

qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

CLUSULA QUINTA- ORIGEM DOS RECURSOS 
As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota o 

Oramentria a seguir especificada: 

CLAUSULA QUINTA- ORIGEM DOS RECURSOS 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotagifio 

Orçamentaria a seguir especificada: 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 — Outros Sent Terceiros — P. Juridica 

FONTE 02 — Receitas e Transf. de Impostos 

CLMJSULA SEXTA- DIREITOS E OBRIGA6ES DAS PARTES CONT'' TANTES 

6.1 - DA CONTRATADk 

t PIIFIITOtA fl MONKPgoe参 Raa; Cardeal da Silva, n。 75, centro Fb6ea-BA, Fone: (77) 

41・“‘・,・一 “,ーノ  

CLAUSULA SEXTA- DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONT TANTES 

6.1 - DA CONTRATADA: 
perniõrie,u..11 

Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Pocões-BA, F-one: (77) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.1 13.324/0001-52 

6.1.1 A CONTRATADA dever fornecer a objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA ser legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es e 

comprcniissos contrakios com terceiros, para a execu9ao deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdenci白rias. fiscais, securitrios, ccmerciais 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 prejuzos causadosa 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impercia 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 fiscaliza9ao ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu9白o do contrato. 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suftientes para atender as necessidades 

	

a 	de abastecimento contido no Edital. ciue白  parte inteqrante deste Contrato. 

	

1 	6.1.6 Reconhecer os direitos da administra9ao, em caso ue rescusao aaministrativa prevista no 
Migo 77 da Lei 8.666/93; 
6.1.7 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9含o do contrato, todas as condi6es 

de habilita 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 a Prefeitura Fvtinicipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias ロ  teis ap6s a verifica9言o do fato e apresentar os 

documentos para a respectiva aprova9ao, 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. 
Pagrafo u nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) flscal(is) e/ou fatura(s): 
a) Provado rogularidade junto a Fazenda MunIcIpal; 
b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 

	

- 	c、  Prova de reoularidade lunto a Fazenda Federal. referente' Divida NIva da Unio e 

	

ー 	I rinutos t-eoerass, junto ao Irlbb; 
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 Clusula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes 
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 A fiscaliza9白o do fornecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada. 
6.2.3 Poder a fiscaliza9白o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servios, caso nao sejam 

atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem pruto de 
outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA 
6.2.4 Ordem de Compra. 

Po9 6峯亀 凡．： α「由訓 d・SMプ75, centro，眠。“ーBA, Fone: (77) 343 

'",・・・ら“"”~’”ノ  
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Rja: Cardeal da Siva, n 75, centro, Fb9るes-BA, Fone: (77) 

柳  

豆二』  
戸＝戸」I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAIlA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNN: 11.113.324/0001-52 

cLUsuLA SETIMA~ PENALIDADES 

7.1 Para a aplica96o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a 

gravidade da falta, os prejuzos dela advindos para a Mministra9白o Pロblica e a reincid白ncia na 
prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuzo das san96es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784/99: 
7.1.1 Mvertncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 
e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que nao acarretem prejuzos graves ao 
Minic回o. 
7.1.2 Constituem ilcitos administrativos as condutas prevista na Lei Federal n.8.666/93, 
sujeitando-se os infratores a s comina96es legais, garantida a prvia e am1lpla defesa em 
processo administrativo. 
7.1.3 A inexecu9白o contratual, inclusive por atraso injustificado na execuao do contrato, 

a 	suieltar o contratado 白  multa de mora. aue ser araduada de acordo com a aravidade da 

ー 	iniraao, oeaecios os seguintes limites maximos: 

・ 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprnento total da 
obriga9白o, inclusive na recusa do adjudicatrio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 

negar-se a efetuar o refor9o da cau9百o dentro de 10 (d&) dias contados da data de sua 

convoca9白o; 
・0,3% (trs d6cimos por cento) ao dia, at白  o trigsimo dia de atraso, sobre o valor da parcela 

fixa inicial; 
・ 0,7% (sete dcimos 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 Administra9自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白  descontada da garantia do 

contratado faltoso. 
a 	7.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da oarantia orestada. al白m da oerda desta, a contratada 

respondera pela sua diteren9a, que seca aescontaaa aos pagamentos eventuaimente aevinos 
pela Administra9白o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
7.1.3.4 N白o tendo sido prestada garantia, 自  Administra9含o se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7.1.3.5 As multas previstas neste item nao tOni carter compensatrio e o seu pagamento nao 

eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes dお  infra 
cometidas. 
7.1.4 Sero punidos com a pena de suspem白o temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra 9'o os que incorrerem nos ilcitos previstos nas 
disposi96es legais citadas. 

e contratar com a Administra9ao, enquanto perdurarem os motivos deter ' - ntes da pun9白o ou 
7.1.5 Sero punidos com a "na de decIara9白o de indoIleidade para Iicita「  a pena de deciara 白o de inidoneidade para licitar 

P●◆6MUNICIPALPooes 
仏ー“りー・ ,r・・ノ  
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CLUSULA DECIMA- COBRA#N9AJUDICIAL 

Po9o賛  ja: cardoaIdaSiva,nb15,cQntro,RCoes.:'4証  (77)343' 350 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113324/0001-52 

at白  que seja promovida a reabilita9ao perante a autoridade competente para aplicar a puni9ao, 

os que incorram em outros ilcitos previstos em lei. 

CLUSULA OITAVA - DA INEXECU9$O E DA RESCISO 

8.1 A rescis白o poder ser; 

8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar白  a sua rescis白o imediata, 

com as consequ6ncias contratuais e as previstas eml Lei ou regulamento, sendo os motivos 

aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores altera9es, 

sem prajuko de outras san96es previstas nesta mesma lei; 

8.3 A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, cm as consequencias 

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

reconhecido pelas partes os direitos da Administra9白o Pロblica, em caso de rescbo 

a 	administrativa orevista no art. 77 e seouinte da Lei n・  8.666193 e suas alteraC6es. 

8.4 Poder ainda o MJniclpio de Po6es, bi\ a seu cnteno exclusivo e a quaiquer tempo 

rescindir o contrato mediante prvio aviso 白  empresa contratada, com anteced'ncia mnima de 

30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuzos a que a contratada no tenha 

dado causa e aos pagamentos devidos pela execu 9白o do CONTRATO at a data da resciso. 

8.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo no cumprimento de CLUSULAS contratuais, 

especifica6es, pretos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias ロ  teis, contados 

da intima9o do ato. 

8.6 Nas hip6teses de rescisao com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da 

legisla9白o especifica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9ao. 

CLUSULA NONA- CONDI9OES GERMS 

9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios, mapas vi白rios, planos 

estathticos e quaisquer outros docwientos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 

~ executado町d日：  
9.2 A CONTRATANTE reserva-se o aireitod e suspenoer temporariamente a execu9ao oeste 

Contrato, quando necess白rio por conveni6ncia dos servi9os ou da Administra9ao, respeitados os 

limites legais e os direitos assegurados a CONTRATADA 
9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9白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; 

9.5 Este contrato e regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma d自vida em casos 

omIssos. 
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Jorge旬iCSantos Lemos 

Secretrio Municipal de SaI〕de 
Contratante 

OS SANTOS 07691634595 

Empresa C. tratada 

JOHN RAMICLL 

響  

愛  

く  PREFEITURA MUNICiPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAIlA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

10.1 As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu 言o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9白o ou compensa9白o de crditos, sempre que possivel. 

CLUSULA DECIMA PRIMEIRA~ FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de PoC6es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do presente 
Contrato. 
11.2 E, por estarem assim justos e contratados, lirman 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. 

Po9es - Bahia, 06 de Abril de 2020. 

Testemunhas: 	j, I 

CPF qHO9 6山C し9 

  

一9 

  

CPF．与つ， bF 、、、ょ 9に  

Poie  
p・ー~ノw・リ”・ノ 

Ria: Cardeal da Sdva, no 75, centro, R]96 es-BA, Fone: (77)3431-4350 
ヲ  
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Dirio Oficial do 
~o 
Diario Oficial do 
FAMCIPIO Po96es Poções 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

007.317.245-69,com endereço comercial a Rua 
Aloisio Rocha n" 133,Baino: Centro, Poções-BA, 
CEP: 	45.260-000, 	objeto 	montagem 	e 
desmontagem, 	e 	manutenção 	da 	estrutura 	de 
divisórias em madeira pata a nova instalação do 
hospital que sera destinado a receber possiveis 
pacientes corn sintomas e diagnóstico ao novo 
coronavirus 	— 	COVTD-19, 	ens 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde, 

R$ 6.715,00 

WT1
4 RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 
634595. 	pessoa 	juridica 	de 	direito 

privado.inscrito no CNN sob n" 29.484.398/0001-
60,eom endereço comercial a RuaMaria Pacheco, 
n" 660B,Bairro: Zabele. Vitoria da Conquista-BA, 
CEP: 45.078-424 objeto instalação, manutenção e 
revisão geral em aparelhos eletro hospitalar na 
Unidade dc Pronto Atendimento 24 hares c na nova 
instalação do hospital que sera destinado a receber 
possíveis pacientas com sintomas e diagnóstico ao 
novo coronavirus — COVID-I9, corno medidas 
preventives 

CONTRATO N" 120/2020 
EMS 

R$ 12.550,00 

06/04/2020 rli 
30/04/2020 

DISPENSA N" 

074/2020 

ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, CNP1 
32.590.872/0001-43 endereço comercia154 	PCA 
Cel. Raimundo P. de Magalhães, 284 Comercio, 
Couro/Poções - 	Ba, 	CEP: 	45260-000 	objeto 
fornecimento de TNT em rolo dc 50mt, que serão 
utilizados 	na 	confecção 	de 	mascaras, 	como 
medidas preventives a respeito do Coronavirus 
(COV1D-19),destinados 	aos 	profissionais 	que 
estilo nas Barreiras de Vigilincia e os demais 
profissionais 	de 	Saúdc 	cm 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Sande 

CONTRATO N" 136/2020 
EMS 

R$ 12.232,00 

08/04/2020  
30105/2020 

-DISPENSA N" 

076/2020 

MODULO 	INSUMOS 	ACROPECUARIOS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado.inserito 
no CNN sob n° 05.831.541/01301-85zom endereço 
comercial 	a 	Primus 	Victor 	Brito, 	nal5,Centro, 
Vitoria da Conquista -BA, CEP: 45000235 objeto 
aquisição de pulverizadores para higienizaçao de 
ambientes, como medidas preventivas a respeito do 
Coronavirus 	(COVID-19), 	cm 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Sande, 

CONTRATO N° 141/2020 
EMS R$ 11.060,00 17/04/2020 is 

30/04/2020 

DISPENSA N' 

079/2020 

ANDRO 	INSTITUTO 	DE 	ANDOLOCIA 
LTD& pessoa juridic* de direito privado,inserito 
no CNN sob n° 68.181.838/0001-49,com endereço 
comercial Avenida Otavio Santos, n"444,Bairro: 
Recreio- 	Vitoria 	da 	Conquista 	-BA, 	objeto 
prestaçâo 	de 	serviços 	na 	realização 	de 
PROCEDIMENTOS C1RORGICOS para retirada 
de dues hérnias, cons pedido liminar. Processo n" 
0000125-40.2020.805.0199, do Sr Joao Nedra' 
Lopes cm atendimento a Secretaria Municipal de 
Sande, 

CONTRATO N" 137/2020 
FMS 

R$ 5.130,00 
1 3/04/2020 A 
30/04/2020 

DISPENSA N" 

078/2020 

BANCO DO BRASIL S.A, Pessoa Jurídica de 
direito 	privado, 	sociedade 	anómina 	aberta, 	de 
economia 	mista, 	inscrita 	no 	CNN 
00.000.000/0001-91, com sede no Setor Bancário 
Sul, Bloco C. Lote 32.24' Andar. Brasilia. distrito 
Federal. nesteato representada por seu gerente 
geral, 	o 	senhor 	Kleber 	Santos 	de 	Menezes, 
bresoleiro.casado,bancifio.Carteira de Habilitação 
n° 	01972523230, 	Detran/BA 	e 	CPEF/NIF 	n° 
961.124.095-34 objeto locação desistema web de 
Licitações e realização de pregão e dispense, na 
Ionia eletroniert, cum base no decreto Federal n° 
10.024/2019 e Decreto Municipal n" 141/2020 que 
regulamneta a licitação,na modalidade pregão, na 
Ion 	eletninica.para 	aquisição 	de 	bens 	e 	a 
contratação de 	serviços 	comuns, 	incluindos 	os 
serviços 	de 	Engenharia 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Sande deste município, 

CONTRATO N' 113-2/2020 
FMS 

83 4.921,00 

06/04/2020 A 
31/1212020 

DISPENSA N° 

075/2020 

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

CONTRATO N" 119-1/2020 
EMS 

01/04/2020 A 
31/12/2020 

PRECAO N" 022/2019. 
SRP 

19deMTe
ra-feira

19 de Maio de 2020 
35-Mo -N.790 

Terça-feira 
19 de Maio de 2020 

35 - Ano - N° 790 
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Di白rio Oficial do 
W~ Po96es 

Tera-feira
19 de Maio de 2020 
14 一 Ano 一 N. 790 

ADJUDICA叫O DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  074/2020. 

A Comissao Permanente de Licita9ao de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, 
e Decreto Municipal no 131/2020, Portaria do Ministrio da Sade no 18812020 e suas altera6es 
posteriores, e no Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N。  
074/2020・ OBJETO presta さo de servi9os em instala9o, manuten9ao e revis百o geral em aparelhos eletro 
hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e na nova instala9豆o do hospital que seth 
destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID・  19, 
como medidas preventivas CONTRATADO JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595, 
pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n 29.484.398/000I-60,com endereo comercial a 
RuaMaria Pacheco, n 660B,Bairro: Zabele, Vit6ria da Conquista・BA, CEP: 45.078-424, ,Valor global do 
objeto Adjudicado ' de: R$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais).Com Vigencia 30/04/2020, 
Comiss貢o Permanente De Licita9ao, 06 de abril de 2020. Joo Pedro Ribeiro Do Nascimento - 
PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAいO N。 074/2020 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia. com  base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, e suas 
altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, toma p丘blico a Ratifica9ao do Ato da DISPENSA DE 
LICITACAO N。  073/2020, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITAいO e 
Parecer Jurdico emitido pelo Procurador Jurdico Municinal vem formalizar A DISPENSA DO 
rtcuしnJiivini tu LILI IM tuktu, para contrata9ao aireia Ge JUIIfN KAMICLh OUS SANIUS 
SANTOS 07691634595, pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  29.484.398/0001- 
60,com endere9o comercial a RuaMaria Pacheco, ri0 660B,Bairro: Zabele, Vitria da Conquista-BA, CEP 
45.078424, ,O OBJETO presta'o de servi9os em instala'o, manuten9ao e revisao geral em aparelhos 
eletro hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e na nova instala9百o do hospital que ser自  
destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID・ I9, 
como medidas preventivas Valor de R$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais) com Vig己ncia 
30/04/2020. constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LlClTACAdevendo ser celebrado o 
contrato com: ANDRE RODRIGUES DA SILVA, Gabinete do Prefeito. 06 de abril de 2020). Leandro 
Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  074/2020. 

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。  074/2020. OBJETO presta 自o de 
servi9os em instala9百o, manuten9貢o e revis言o geral em aparelhos eletro hospitalar na Unidade de Pronto 
Atendimento 24 horas e na nova instala戸o do hospital que seth destinado a receber possveis pacientes 
com sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID-19, como medidas preventivas,atentando ao 
Parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, HOMOLOGAo processo de DISPENSA DE 
LICITACAO, para a contrata9ao direta da empresa JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 
07691634595, pessoa jurdica dc direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  29.484.398/0001-60,com 
endere9o comercial a RuaMaria Pacheco, n。  660B,Bairro: Zabele, Vit6ria da Conquista-BA, CEP: 
45.078424, ,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, atrav's de seu Presidente, deveM tomar as 
medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o de: R$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e 
cinquenta reais) com Vigncia 30/04/2020). Gabinete do Prefeito, 06 de abnl de 2020. Leandro Arajo 
Mascarenhas - Prefeito Municipal 
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Dirio Oficial do 
MUNICIPIO Po96es 19 de 

MTera-feira
19 de Maio de 2020 

15-Ano -N.790 

S 

S 

EXTRATO DO CONTRATO N'120/2020 FMS 
DISPENSA No074/2020. 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES COM COOPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, inscrito no CNN sob o n。  11.113.324/0001-52, com sede' Rua 
Cardeal da Silva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260・000, representado por Jorge Luis Santos Lemos 
CONTRATADO - JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595, pessoa juridica de direito 
privado,inscrito no CNPJ sob n。  29.484.398/0001・60,eom endereo comercial a RuaMaria Pacheco, n 
660B,Bairro: Zabele, Vitria da Conquista-BA, CEP: 45.078-424, ,011JETOprestaao de servi9os em 
instala9ao, manuten9'o e revisao geral em aparelhos eletro hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 
24 horas e na nova instala9o do hospital que ser destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e 
diagn6stico ao novo coronavirus - COVID- 19, como medidas preventivas Oriundo da Dispensa de 
Licita9百o N。  074/2020.Data do Contrato 06/04/2020; Valor do Contrato: R$ 12.550,00 (doze mil 
quinhentos e cinqoenta reais)), 30/04/2020 Secretario Municipal de Saude Jorge Luis Santos Lemos, 
Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas. 
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19 dc Maio de 2020 19 de Maio de 2020 JORNAL TRIBUNADO SERmo 一 PUBLICA 血S肝I CIAI S JORNAL TRIBUNA DO SERTAO - PUBLICAÇOES ORCIAIS P;igiria 51 Rigiriti 51 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Pogees 
ESTADO DA BAHIA 

007.317.245-69.cum endereço comercial a Rua 
Aloisio Rothe, n° I 33,Bairro: Centro, Poções-BA, 
CEP: 	45.260-000, 	objeto 	montagem 	c 
desmontagem, 	e manutenção da 	estrutura 	de 
divisórias em madeira para a nova instalação do 
hospital que será destinado a receber possiveis 
pacientes com sintomas e diagnóstico ao novo 
comnavIrus — COV1D-19, 	em 	atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde.  

RS 6315,00 

JOHN FIAMICLE DOS SANTOS SANTOS 
07691634595, 	pessoa 	jurídica 	de 	direito 
privadoinsetito no CNP1 sob n° 29.484.398/0001-
60,com endereço comercial a RuaMaria Pacheco, 
tf 660B,Bairro: Zabele, Vitoria da Conquista-BA, 
CEP: 45.078-424 objeto instalação, manutenção e 
revisão geral em aparelhos eletro hospitalar na 
Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e na nova 
instalação do hospital que será destinado a receber 
possíveis pacientes com sintomas e diagnóstico ao 
novo coronavirus — COVID-19, como medidas 
preventives  

CONTRATO N" 120/2020 
FMS 

R$ 12.550,00 

06/04/2020 A 
30/04/2020 

DISPENSA Ne 

074/2020 

ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, CNN 
32.590.872/0001-43 endereço comercia154 PCA 
Cel. Raimondo P. de Magalhães, 284 Comercio, 
Centro/Poções 	- 	Ba, 	CEP: 	45260-000 objeto 
fomecimento de TNT em mio de 50int, que sent° 
utilizados 	na 	contheção 	de 	mascaras. 	como 
medidas preventives a respeito do Corona virus 
(COVRI-I 91,destinados 	aos 	profissionais 	que 
emits nas Barreiras de Vigilância e os demais 
profissionais 	de 	Saúde 	an 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal dc Saúde 

CONTRATO N° 136/2020 
FMS 

RE 12.232,00 

08/04/2020 it 
30105/2020 

DISPENSA N'' 

076/2020  

MODULO 	INSUMOS 	AGROPECUARIOS 
LTDA, pessoa juridica de direito privadoinserno 
no CNR1 sob n" 05.8)1.541/0001-85,com endereço 
comercial 	a 	Praça 	Victor 	Brito, 	n"I5,Centro, 
Vitoria da Conquista -BA, CEP: 45000235 objeto 
aquisiçâo de pulverizadores punt higienização de 
ambientes, como medidas preventives a respeito do 
Coronavirus 	(COVID-19), 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde,  

CONTRATO N" 141/2020 
FMS R$ 11.060,00 I 7/04/2020 Á 

30/04/2020 

DISPENSA N° 

079/2020 

ANDRO 	INSTITUTO 	DE 	ANDOLOGIA 
LTDA, pessoa juridica de direito privadoinserito 
no CNRI sob n" 68.18 I .838/0001-49,com endereço 
comercial Avenida Otavio Santos, n"444,Bairro: 
Rectoío- 	Vitoria 	da 	Conquista 	-BA, 	objeto 
prestação 	de 	serviços 	na 	realização 	de 
PROCEDIMENTOS CIRORGICOS pare retirada 
dc dues hernias, cam pedido liminar, Processo n° 
0®0125-40.2020.805.0199, do Sr Joao Cleiton 
Lopes em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saúde,  

CONTRATO N" 137/2020 
FMS 

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

DISPENSA N's 

078/2020  

BANCO DO BRASIL S.A, Pessoa Jurídica de 
direito privado, 	sociedade anómina aberta, dc 
economia 	mista, 	inscrita 	no 	CNRI 
00.000.000/0001-91, com sede no Setor Bancário 
Sul, Bloco C, Lote 32,24" Andar, Brasilia, distrito 
Federal, nesteato representada por seu 	geraste 
geral, 	o 	senhor 	Kletscr 	Santos 	de 	Menezes, 
braseleito,casado,bancario,Cancira dc Habilitação 
no 	01972523230, 	Detran/BA 	e 	CPEF/MF 	n° 
961.124.095-34 objeto locação desistema web de 
licitações e realização de pregão e dispense, na 
forma eletronica, com base no decreto Federal n° 
10.024/2019 e Decreto Municipal n° 141/2020 que 
regulamneta a licitaçâo,na modalidade pregão, na 
forma 	eletronica,para 	aquisição 	de 	bens 	e 	a 
contratação de serviços 	comuns, 	incluindos os 
serviços 	de 	Engenharia 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal dc Saúde deste municipio,  

CONTRATO N°133-2/2020 
FMS 

LS 4.921,00 

06/04/2020 A 
31/12/2020 

DISPENSA N° 
075/2020 

EUCAR COMERCIO DE PECAS PARA _. 	. 	.. 	., ., 
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19 de Maio dc 2020 JURNAL TRIBUNADO SER血o 一 PIJBLICAO(S OFICIAIS Pagina 37 

~ 
ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N 074/2020. 

A Comiss且o Permanente de Licita9石o de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, 
e Decreto Municipal n。  131/2020, Portaria do Minist6rio da Sa自de n。  188/2020 e suas altera9es 
posteriores, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N。  
074/2020.OBJETO presta'o de servi9os em instala o, manutenio e revisao geral em aparelhos eletro 
hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 24 horns e na nova instala叫o do hospital que ser 
destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagnstico ao novo coronavurus - COVID-19, 
como medidas preventivas CONTRATADO JOIN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595, 
pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CNPJ sob no 29.484.398/000l-60,com endere9o comercial a 
RuaMaria Pacheco, n 660B,Bairro: Zabele, Vit6ria da Conquista-BA, CEP: 45.078-424, ,Valor global do 
objeto Adjudicado e de: RS 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais).Com Vigncia 30/04/2020, 
Comiss'o Permanente De Licitaao, 06 dc abril de 2020. Joao Pedro Ribeiro Do Nascimento ・  
PRESIDENTE DA COMISSAO; 

● A Prefei農I器畿JR謂FORMAL- Bahia, c諮農器盟農器器器欝93. e suas 
altera6es posteriores, e no Parecer Juridico, toma phblico a Ratificaao do Ato da DiSPENSA DE 
LICITACAO N。  073/2020. conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e 
Parecer Jurdico emitido pelo Procurador Jurdico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata戸o direta dc JOHN RAMICLE DOS SANTOS 
SANTOS 07691634595, pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CNPJ sob no 29.484.398/0001- 
60,com endere9o comercial a RuaMaria Pacheco. n。  660B,Bairro: Zabele, Vit6ria da Conquista-BA, CEP: 
45.078-424, ,O OBJETO presta9豆o de servi9os em instala戸o, manuten9巨o e reviso geral em aparelhos 
eletro hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e na nova instala9'o do hospital que ser 
destinado a receber possiveis pacientes corn sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID-l9, 
como medidas preventivas Valor de PS 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinqienta reais) com Vigncia 
30/04/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITACAdevendo ser celebrado o 
contrato com: ANDRE RODRIGUES DA SILVA. Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2020). Leandro 
Arajo Mascarenlias 一  Prefeito Municipal. 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  074/2020 

a 9P,EF町o MUNICIPAL DE PO脱ES, BAHIA, no uso de suas atribui9es legais, e tendo em vista 
’ ，些讐讐三 cumpnuas讐as 、  as iurrnanua讐黒  世』． ?；聖I〕望製巴’誓り讐巴’ao讐讐 Uuziaas ド―賀  LCIS n o・ 003/ソ斗 e n- y・o'+oIyo, ante a viさrrn さA LJr LIしti A、A.0N~u/LIノ乙u20.- UWbiU presta9ao de 

servi9os em instala o, manuten9ao e revisao geral em aparelhos eletro hospitalar na Unidade de Pronto 
Atendimento 24 horns e na nova instala 百o do hospital que ser destinado a receber possiveis pacientes 
com sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID- 19, como medidas preventivas,atentando ao 
Parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITAAO, HOMOLOGA o trocesso de DISPENSA DE 
LICITACAO, para a contrata'o direta da empresa JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 
07691634595, pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n 29.484.398/0001-60,com 
endere9o comercial a Rualviaria Pacheco, n。  660B,Bairro: Zabele, Vitria da Conquista-BA, CEP: 
45.078-424, ,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, atravs de seu Presidente: dever tomar as 
medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o de: ItS 12.550,00 (doze mil quinhentos e 
cinquenta reais) com Vigencia 30/04/2020). Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2020. Leandro Arajo 
Masc aren has ~ Prefeito Municinal 
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EXTRATO DO CONTRATO N120/2020 FMS 
DISPENSA N1 074/2020 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES COM COOPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n 11.113.324/0001 -52. com  sede' Rua 
Cardeal da Silva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos 
CONTRATADO - JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595, pessoa jurdica de direito 
privado,inscrito no CNPJ sob n。  29.484.398/000 l-60,com endere9o comercial a RuaMaria Pacheco. no 
660B・Bairro: Zabele, Vit6ria da Conquista-BA, CEP: 45.078-424, ,OBJETOpresta9ao de servicos em 
instalaao, manuten'ao e revisao geral em aparelhos eletro hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 
24 horas e na nova instala戸o do hospital que ser destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e 
diagn6stico . ao一  novo coronavirus - COVID- 19, como medidas preventivas Oriundo da Dispensa de 
Licita9ao N。  074/2020・ Data do Contrato 06/04/2020; Valor do Contrato: R$ 12.550.00 (doze mil 
quinhentos e cinquenta reais)), 30/04/2020 Secretario Municipal de Sa"de Jorge Luis Santos Lemos, 
Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas. 
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二BD乙/4コ2ロ 

亀  

MINIST'RIO 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 UNIAO 

Nome: JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595 
CNPJ: 29.484.398/0001-60 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que viererti a ser apuradas,e certificado que 
n白o constam oend白ncias em seu nome, relativas a crecitos tnoutanos aaministrauus iji' OeL.ICLIO 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a insch9うes em Divida Ativa da Unio (DAU) juntoa 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

~ 	Esta cenldao e valida para o estaoeiecimentロ  「T1dLFIL ピ suds 川ldib= u し03U UC C' IC iULAU ロ‘,.-J' _dJI 

' 	todos os b raos e fundos pロblicos da adm回stra9白o direta a e!e vinculados. etere-se旦型’翌三費  
sujeito pasivo no 白  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui96es sociais previstas 
nas alineas 'a' ad' do paragrafou nico do art. ii dS Lei nu b'Zl' ae LA aejuino ue iりsl 

A aceita9自o desta certidao est自  condicionada 自  verifica●o de sua autenticidade na Internet. nos 

endere9os chttp://rfb.gov.br> ou <http:/t.wpgfn・ gov.br> 

rロrtiri三n prnitirin nrntiiithmente com base na Portaria Coniunta RFB/PGFN nロ 1.751, de 2/10/2014 
Emitida a s 17:51:54 do dia 14/10/2019 <nora e aata ae b rasuia' 
Vlida ate 11/04/2020 
Cddigo de controle da certid白o: 3143.6ED2.4A2C.9ICC 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 

1門  
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CNPJ 

29.484.398/0001伽  

RA2AO SOdlAし  

JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595 

mSCRICAC ESTADUAL 

147.504.261 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissao: 06,U」  .2020 39:05 

SECRETARIA D.% FAZENDA 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut豆rios 

fEmitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 ・  C6digo 
Tribut古rio do Estado da Bahia) 

Certid白o N: 20201012387 

Fica certificado que n自o constam, ate apresente data. pend6ncias de responsabilidade da pessoa fsica ou jurdica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certidio engloba todos os seus estabelecimentos quanto 自  i自 nexistencia de d白bitos, inclusive os inscritos na Dvida 
Ativa! de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda PGblica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Emitida em 06/04/2020, conforme Portaria n。  918/99. sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissao 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENOARIAS OU VIA INTERNET, No ENDERE9O http:/Iwww.sefaz.ba.gov.br  

Valid己 oロm a apresenta9白o oロnjunta do cart'o original de insor畔o no CPF ou nロこN R ゴョ  
Secretaria da Receita Federal do Mnist'rjo da Fazenda 

RclCcrudaoNegatha.rpt Pagina 1血 1 
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おに_i zコ2ロ 	 CERTIDAO N三GATいノA 

J一A富J、  

aTt. 	Prefeitura Municipal de vItoria d a conquista 

CERTIDAO NEGATIVA 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: JOHN RAMLCLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595 
CNPJICPF: 29.484.398/0001-60 

Cod.Contribuinte: 1070379 

	

. 	lnsc.Municipal: 500214532 

	

ー 	Endereco Im6vel: RUA MARIA PACHEC0 660B, ZABELE, VITORIA DA CONQUISTA - BA. CEP: 
46078424 

Quadra: 	 Lote 

A Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no 
1259.de 29 de Dezembro de 2004. combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal 
N白mero 5.172,de 25 de Outubro de 1966: C6digo Tribut自rio Nacional, CERTIFICA que o 
contribuinte acima identificado, EM RELA9AO AO OBJETO DA CERTIDAO, encontra-se em 
situa,o regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certid自o n白o servir de 
prova contra cobran9a de quaisquer d6bitos que venham a ser apurados pela Fazenda Pロbfta 
Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172. de 25 de 
Outubro de 1966 - C6digo Tribut台rio Nacional 

Emitida Segunda-Feira, 6 de Abril de 2020 as 08:56:01 
Validade: 90 dias 

C6digo de controle da certidao: 20200016871 

Certid白o emitida gratuitamente. 

Aten9ao: qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 

sそriicos・ prnvc,bョ govbr/certidao_impressao 」」や  つtくニ＝t&cthEKFEEEMNHMNG&tpc=FE&中ccert=c 	 1門  
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こoに4J2こ20 	 ‘し  risuita Regularrdade dc Empregadロ「  

~ 

讐轟夢x轟  
Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF 

Inscri‘首o: 29・484.398/0001-50 
Raz旨o SociakJOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691534595 

Endere'o: 	R MARIA PACHECO 66GB / ZABELE / VITORIA DA CONQUISTA! BA!450 78-424 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribuig白o que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situag含o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico ・  FGTS. 

O presente Certificado n5o servird de prova contra cobranGa de 
quaisquer d白bitos referentes a contribuig5es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obriga'6es com o FGTS. 

Validade:08/03/2020 a 05/07/2020 

Certificaら言o N"mero: 2020030804230293087922 

Informag百o obtida em 06/04/2020 09:08:48 

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

ntos //consu ta-cit calxa.gov. br/cons uttacrflpages/consultaEm-jcegadoqsf 	 1H 
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CERTェID云O NEGAT工、TA DE ID豆BェTOE TRABALH工STAB 

工c:ne ・  JOHN RAMにLB DOS SANTOS SANTOS コワら B二 53459E 

(MATR二Z E FIL工A工5) CNP二  29.454'39 E / 0○コ二  5c 

Certidao n。：  フ896785/2020 

Expedig員o: 06/04/2020, a s 09:02:32 
Validade: 02/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedi9ao. 

Car七二 fica-se que JOHN RAMェCLE DOS SANTOS SANTOS 0769ユ 634595 

29.484.398/0001-60, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhis七as 
Certid三o cmi七ida corn basa no art. 642-A na Canso二二da〒5o nas 二e二s 三c 

Trabalho, acrescen七ado Fela Lei n。ユL.440, de 7 de コulho de 2こ二1l e 

二三  Resolu〒ao Administra七二 Va. U.。  ユ4-1,'ノノ 2aLu二二  do Tribur 三l Sup ar二こ工 LA Lj 

:ran ashc ' de z4 de agosここ  de 2 こI二 
こa do.dos cons七anこes des二三  こcrc 二 daこ  a 三c de r asPcnミ an二二二dada dos 

Tr二bunaユs do 了rabaiho e es七ao a七ualユ zados aこ白  2 、 doユ5) dュ as 

anter士ores a da七a da sua expadュ〒三 c 

No caso de pessoa juご10二こ三 , a こerこュdao a こarこュdao aしesしa a empどesa e: re- o-gac 

ntos, ag6ncユas ou filiais' a codos os seus es七abelec二me: 七os, ag6二c 
condlclこna- se i verifica〒三a de sua A aceユ亡a9ao des七a c巳r亡二dao ここndュ c二こn 

s-u七 a二七 icidade no por七 a 二  do Tribu二aユ  
Internet (http ：ノノwww. os七 .jus .bか ‘ 

． 	こer七ュd巨o emユ七ュda 9ratuユ七ameno e 

INFORMAqAO IMPORTANTE 
つo 3anco Nacユanal de Devedores 丁raba二 loュ S七as cons七ar‘ こs dados 

r.ecessar工os a iden七 lfica9ao das passoas na七Ura工s e ]uridュこas 

二nad二mplen七es peran七e a Jus七 lca do Trabalho guan七o aS otr:go aA a a 

estabelecidas em sen七en〒a condena七6ria 七ransi七ada 
三cordos コ二dュci三 lS 七 rab三ニコユ 5七as, 二no二us ユve no こ○二こ eごna二こ a ョos 

raoこ lhlmenヒos prevュ derに二ar ユos, a honorarios, a こusヒas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados err‘ 二ei; ou decorrentes 

de execug三o de acordos fュ rmados perante o Mmnis七三ご二o P丘blュoo do 

Trabalho ou こornissao de Concilia9ao Pr巨via. 

(MATRェz B F工L工Aェ5), ユ二scrユ七o(a) no CNPJ sob こ  

reSDonミ aDニー二aaユe 
~ 

こCs 
dユ as 

s二perユor do 了rabo 二hc コ三  
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畿 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

轟CNPJ: 14.2110.242/0001-65 

~ 
PU BLICA9OES 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

007317.245-69.cum 	endereço comercial a Rua 
Aloisio Rocha. n° 133.Bairro: Centro. Poções-BA. 
CEP: 	45.260-000, 	objeto 	montagem 	c 
desmontagem. 	e 	manutenção 	da 	estrutura 	de 
divisórias ern madeira para a nova instalação do 
hospital que sera destinado a receber possíveis 
pacientes com sintomas e diagnostico ao novo 
coronavirus — 	COVTD-19, 	eni 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Sande.  

RS 6.715,00 

JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 
07691634595, 	pessoa 	jurídica 	de 	direito 
privadoinscrito no CNN sob n° 29.484.398/0001-
60,com endereço comercial a RuaMaria Pacheco, 
n° 660B,Bairro: Zabele, Vitoria da Conquista-BA, 
CEP: 45.078-424 objeto instalação, manutenção e 
revisão geral em aparelhos eletro hospitalar na 
Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e na nova 
instalação do hospital que será destinado a receber 
possíveis pacientes com sintomas c diagnóstico ao 
novo coronavirus — COV1D-19, como medidas 
preventivas  

CONTRATO N" 120/2020 
EMS 

R$ 12.550,00 

06/04/2020 A 
30/04/2020 

DISPENSA N° 

074/2020 

ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, CNN 
32.590.872/0001-43 	endereço comercia154 PCA 
Cel. Raimundo P. de Magalhães, 284 Comercio, 
Centro/Poções 	- 	Ba, 	CEP: 	45260-000 	objeto 
fornecimento de TNT ern solo de 50mt, que sera° 
utilizados 	na 	confecção 	de 	mascaras, 	como 
medidas preventives a respeito do Coronavirus 
(COV1D-19),destinadas 	aos 	profissionais 	que 
estão nas Barreiro de 	Vigilância e os demais 
profissionais 	de 	Sande 	ern 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde  

CONTRATO N° 136/2020 

RS 12.232,00 
EMS 076/2020 

08/04/2020 A 
30105f2020 

DISPENSA N° 

MODULO 	I NSUMOS 	AGROPECUARIOS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado,inscrito 
no CNP1 sob n" 05.831.541/0001-85,com endereço 
comercial 	a 	Praça 	Victor 	Brito, 	n"15,Centro. 
Vitoria da Conquista -BA, CEP: 45000235 objeto 
aquisição de pulverizadores para higienizaçâo de 
ambientes, corno medidas preventivas a respeito do 
Coronavirus 	(COVTD-19), 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Sande,  

CONTRATO N" 141/2020 
FMS RS 1L060,00 17/04/2020 A 

30/04/2020 

DISPENSA N° 

079/2020 

ANDRO 	INSTITUTO 	DE 	ANDOLOGIA 
LIDA, pessoa jurídica de direito privado,inscrito 
no CNP1 sob n" 68.181.838/0001-49,com endereço 
comercial Avenida Otavio Santos, n°444.Bairro: 
Recreio- 	Vitoria 	da 	Conquista 	-BA, 	objeto 
prestação 	de 	serviços 	na 	realização 	de 
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS para retirada 
de duos hernias, corn pedido liminar, Processo n° 
0000125-40,2020.805.0199, do Sr Joao Cleiton 
Lopes em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sande,  

CONTRATO N' 137/2020 
EMS 078/2020 

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

DISPENSA N" 

BANCO DO BRASIL S.A, Pessoa Juridica de 
direito 	privado, 	sociedade anomina abut, de 
economia 	mista, 	inscrita 	no 	CNP1 
00.000.000/0001-91, coin sede no Setor Bancário 
Sul, Bioco C, Lote 32,24" Andar, Brasilia, distrito 
Federal, 	nesteato representada por seu 	gerente 
geral, 	o 	senhor 	IClchcr 	Santos 	de 	Menezes, 
braseleiro,casado,bancitio,Carteira de Habilitação 
n° 	01972523230, 	Detran/BA 	e 	CPEFIMF 	n° 
961.124.095-34 objeto locação desistema web de 
Licitações e realização de pregão e dispense, na 
forma eletronica, CORI base no decreto Federal n° 
10.024/2019 e Decreto Municipal n° 141/2020 que 
regulamneta a licitacioma modalidade pregão, na 
forma 	eletrónica,para 	aquisição 	de 	bens 	e 	a 
contratação de serviços 	comuns, 	incluindos 	os 
serviços 	de 	Engenharia 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal dc Smack deste município,  

CONTRATO N° 133-2/2020 
FMS 

RS 4.921,00 

06/04/2020 A 
31:12/2020 

DISPENSA N° 

075/2020 

EUCAR COMERCIO DE PECAS PARA _ 	_ 
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ADJUDICA叫O DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N 074/2020. 

A Comissao Permanente de Licita9io de Po96es - Bahia, corn base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, 
e Decreto Municipal no 131/2020, Portaria do Ministerio da Sa'de no i 88/2020 e suas altera9es 
posteriores, e no Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITAいO N。  
074/2020.OBJETO presta'o de servigos em instala9ao, manuten o e reviso geral em aparelhos eletro 
hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e na nova instala戸o do hospital que ser 
destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID-19, 
como medidas preventivas CONTRATADO JOIIN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595, 
pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  29.484.398/000l-60,com endere9o comercial a 
RuaMaria Pacheco, n。  660B,Bairro: Zabele, Vit6ria da Conquista-BA, CEP: 45.078-424, ,Valor global do 
objeto Adjudicado 6 de: RS 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais).Com Vigencia 30/04/2020, 
Comissao Permanente De Licita 言o, 06 de abril de 2020. Joao Pedro Ribeiro Do Nascimento - 
PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAいO N 074/2020 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia. com  base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, e suas 
altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, toma publico a Ratifica9'o do Ato da DiSPENSA DE 
LICITACAO N。  073/2020, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e 
Parecer Juridico emitido pelo Procurador Juridico Municipal vein formalizar A DISPENSA DO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata9'o direta de JOHN RAMICLE DOS SANTOS 
SANTOS 07691634595, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n 29.484.398/0001・  
60,com endere9o comercia! a RuaMaria Pacheco. n。  660B,Bairro: Zabele, Vitria da ConquistaーBA, CEP: 
45.078424, ,O OBJETO presta戸o de servi9os em instala9言o, manuten9言o e revis'o geral em aparelhos 
eletro hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e na nova instala戸o do hospital que seth 
destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID-19, 
como medidas preventivas Valor de RS 12 550,00 (doze mii quinhentos e ciii叫enta reais) com Vigncia 
30/04/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAく】Adevendo ser celebrado o 
contrato com: ANDRE RODRIGUES DA SILVA, Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2020). Leandro 
Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  074/2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES, BAHIA, no uso de suas atribui6es legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades da Lei n。  8.666/93 com as modifica6es introduzidas pelas 
Leis n 8.883/94 e n 9.648/98, ante a DiSPENSA DE LICITACAO N。  074/2020. OBJETO presta戸o de 
servi9os em instalaao, manuten9百o e revisao geral em aparelhos eletro hospitalar na Unidade de Pronto 
Atendimento 24 horas e na nova instala9巨o do hospital que ser destinado a receber possiveis pacientes 
com sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID- 19, como medidas preventivas,atentando ao 
Parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE 
LICITACAO, para a contrata9谷o direta da empresa JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 
07691634595, pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n'' 29.484.398/0001 -60,com 
endereo comercial a RuaMaria Pacheco. a。  660B,Rairro: Zabele, Vit6ria da Conquista-R, CEP: 
45.078-424, ,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, atrav己s de seu Presidente, dever' tomar as 
medidas cabiveis, lendo em vista o Valor Global do servi9o de: ItS 12.550,00 (doze ll血 quinhentos e 
cinquenta reais) com Vigencia 30/04/2020). Gabinete do Prefeito, 06 dc abril de 2020. Leandro Arajo 
Mascarenhas - Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DO CONTRATO N120/2020 FMS 
DISPENSA N」  074/2020 

「器RATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE。  POESO MUNICPAL DE SADE, inscrito no CNPJ sob o n li器器PARTICIPAOI -52. com  sede器  
uaraeai oa silva, IS - Ilairo Centro - CEP, 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos 
ーー一 ：一一’'‘一一ー  “、ノ早‘ー～、」’“、ーレレ、ノり Ji-tS、  ItJiJ )fltN "ia UIUYIO3%)Y), pessoa junifica de direito 
pnvaao・ rnscrito no CNPJ sob nu 29.484・398/000l-60,com endere9o comercial a RuaMaria Pacheco. no 
oouu,nalrro: Laflele, Vitona ca Conquista-BA, CEP: 45.078-424, ,OBJETOpresta恒o de servicos em 
instala9ao, manuten9ao e revisao geral em aparelhos eletro hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 
z4 noras e na nova instala9自o do hospital que ser destinado a rcceber possiveis pacientes com sintomas e 
Qiagnosuco ao novo coronavirus - COVID-19, como medidas preventivas Oriundo da Disoensa de 
Liclra9ao i'r li /4121J20・ liata do Contrato 06/04/2020; Valor do Contrato: ItS 12.550,00 (doze mil 
quinnentos e cinquenta reais)), 30/04/2020 Secretario Municipal de Sa"de Jorge Luis Santos Lemos. 
rreieito - Leandro Anjo Mascarenhas. 

● 

● 



Dirio Oficial do 
MUNIIPIO 

Oficial do 
PAIJNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

007.317.245-69.com  endereço comercial a Rua 
Aloisio Rocha, ri" 133,Baino: Centro, Poções-BA, 
CEP: 	45.260-04XL 	objeto 	montagem 	e 
desmontagem, 	e 	manutenção 	da 	estrutura 	de 
divisórias em madeira pare a nova instalação do 
hospital que sera destinado a receber possiveis 
pacientes com sintomas e diagnóstico aa nova 
coronavirus 	— 	COVTD-19, 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde, 

R$ 6.715,00 

JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 
07691634595, 	pessoa 	jurídica 	de 	direito 
privadoinscrito no CNN sob rf 29.484.398/0001-
60,com endereço comercial a RuaMaria Pacheco, 
ri" 660B,Bairro: Zabel°, Vitoria de Conquista-BA. 
CEP: 45.078-424 objeto instalação. manutenção e 
revisão geral em aparelhos eletro hospitalar na 
Unidade de Pronto Atendimento 24 horas c na nova 
instalação do hospital que sere destinado a receber 
possíveis pacientes com sintomas e diagnostico ao 
novo coronas/1ms — COVID-19, coma medidas 
preventivas 

CONTRATO N° 120/2020 
FMS 

R$ 12.550,00 

06/04/2020 A 
30/04/2020 

DISPENSA N° 

074/2020 

ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, CNN 
32.590.872/0001-43 	endereço 	comercia154 	PCA 
Cel. Raimundo P. de Magalhies, 284 Comercio. 
Centro/Poções 	- 	Bo, 	CEP: 	45260-000 	objeto 
fornecimento de TNT cm rob de 50mt, que serão 
utilizados 	na 	confecção 	de 	mascaras, 	coma 
medidas preventives a respeito do Coronavirus 
(COVID-19),destinados 	acts 	prolissionais 	que 
estão nas Barreiras de Vigilância e os demais 
profissionais 	de 	Sande 	ens 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Sande 

CONTRATO N° 136/2020 
EMS 

RS 12.232.00 

08/04/2020A 
30[05/2020 

DISPENSA 001  

076/2020  

MODULO 	INSUNIOS 	ACROPECUARIOS 
LTDA. pessoa jurídica de direito privadeinscrito 
no CNPJ sob n° 05.831.541/0001-85.com  endereço 

Vitoria da Conquista -BA, CEP: 45000235 objeto 
aquisição de pulverizadores para hiMenização de 
ambientes, como medidas preventives a respeito do 
Coronavfnis 	(COV1D-19), 	cm 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde. 

comercial 	a 	Praça 	Victor 	Brito, 	n°15,Centro. DISPENSA CONTRATO N" 141/2020 
FAIS RS 11.060,00 17/04/2020 À 

30/04/2020  

N' 

079/2020 

ANDRO 	INSTITUTO 	DE 	ANDOLOCIA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado,inscrito 
no CNN sob n°  68.181.838/0001-49.com  endereço 
comercial Avenida Otavio Santos, reN144,Bairro: 
Recreio- 	Vitoria 	da 	Conquista 	-BA, 	objeto 
prestação 	de 	serviços 	na 	realização 	de 
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS pare retirada 
de dues hernias, cons pedido liminar, Processo n" 
0000125-40.2020.805.0[99, 	do 	Sr Joao Cleiton 
Lopes em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sake, 

CONTRATO N" I 37/2020 
EMS 

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

DISPENSA N° 

078/2020  

BANCO DO BRASIL SA, Pessoa Jurídica de 
direito 	privado, 	sociedade 	aniimina 	*no, 	dc 
economia 	mista, 	inscrita 	no 	CNN 
00.000.000/0001-91, com sede no Setor Bancitno 
Sul, Bloco C. Tote 32,24' Andar, Brasilia, distrito 
Federal, 	nesteato 	representada por 	seu 	gerente 
geral, 	o 	senhor 	Bieber 	Santos 	de 	Menezes. 
braseleiro,easado,bancerio,Carteira de Habilitação 
if 	01972523230, 	Detran/BA 	e 	CPEEMF 	n° 
961.124.095-34 objeto locação desistema web de 
Licitações e realização de pregão e dispense, na 
forma eletronica, com base no decreto Federal n° 
10.024/2019 e Decreto Municipal n" 141/2020 que 
regultunneta a licitação,na modalidade pregão, na 
forma 	eletranica,para 	aquisição 	de 	bens 	e 	a 
contratação 	de 	serviços 	comuns, 	ineluindos 	es 
serviços 	de 	Engenharia 	ern 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde deste município. 

CONTRAIO N° 113-2/2020 
EMS 

RS 4.921,00 

06/04/2020 e. 
31/12/2020 

DISPENSA N'' 

075/2020 

EUCAR COMERCIO DE PECAS PARA 
VEKULOS SERVIÇOS E TRANSPORTE 
LTDA, 	inscrito 	no 	CNPJ 	sob 	o 	n" 

CON'ERATO N" 119-1/2020 
PSIS 

0i/04/2020Á 
3 1/12/2020 

PREGÃO N" 022/2019- 
SRP 

Po96es Pogões 19 de 
MTera-feira

19  de Maio de 2020 
35-Ano -No790 

Terça-feira 
19 de Maio de 2020 

35 - Ano - N° 790 



Tera-feira 
19 de Maio de 2020 
14-Ano -N.790 

ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  074/2020. 

A Comisso Permanente de Licita o de Po6es - Bahia, corn base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666(93, 
e Decreto Municipal no 131/2020, Portaria do Ministerio da Sa丘de n。  188/2020 e suas altera6es 
posteriores, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITAいO N。  
07412020.OBJETO presta9きo de servi9os em instala9ao, manuten9ao e revis貢o geral em aparelhos eletro 
hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e na nova instala叫o do hospital que ser' 
destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID・19, 
como medidas preventivas CONTRATADO JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595, 
pessoa jurdica de direito privado.inscrito no CNPJ sob n。  29.484・ 398/0001-60,com endere9o comercial a 
RuaMaria Pacheco, n 660B,Bairro: Zabe1e一  Vit6ria da Conquista-BA. CEP: 45.078-424, ,Valor global do 
objeto Adjudicado e de: R$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais).Com Vigencia 30/04/2020, 
Comiss百o Pennanente De Licita恒o, 06 de abril de 2020. Jo言o Pedro Ribeiro Do Nascimento ・  
PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N。 074/2020. 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia. corn base no art. 24, Inciso II. da Lei 8.666/93, e suas 
altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, torna p"blico a Ratifica'ao do Ato da DISPENSA DE 
LICITACAO N。  073/2020, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e 
Parecer Jurdico emitido pelo Procurador Juridico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO 
PROCEDJMENTO LICITATORTO, pan contrata 百o direta de JOHN RAMICLE DOS SANTOS 
SANTOS 07691634595, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n 29.484.398/0001ー  
60,com endere9o comercial a RuaMaria Pacheco, n 660B,Bairro: Zabele, Vit6ria da ConquistaーBA, CEP 
45・078-424, ,O OBJETO presta戸o de servi9os em instala戸o, manuten9ao e revis'o geral em aparelhos 
eletro hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e na nova instala9'o do hospital que ser 
destinado a receber possiveis pacientes corn sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVJD・19, 
como medidas preventivas Valor de R$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinqenta reais) com Vigencia 
30/04/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITACAdevendo ser celebrado o 
contrato com: ANDRE RODRJGUES DA SILVA, Gabinete cio Prefeito, 06 de abril de 2020). Leandro 
Arajo Mascarenhas ・  Prefeito Municipal. 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  074/2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE P0ぐ6ES, BAHIA, no uso de suas atribui9るes legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades da Lei n。  8.666/93 com as modificaf6es introduzidas pelas 
Leis n 8.883/94 e ti0 9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITACAO N。  074/2020. OBJETO presta 五o de 
servi9os em instala戸o, manuten9ao e revisdo geral em aparelhos eletro hospitalar na Unidade de Pronto 
Atendimento 24 horas e na nova instala戸o do hospital que ser自  destinado a receber possiveis pacientes 
com sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID- 19, como medidas preventivas,atentando ao 
Parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, IIOMOLOGA o processo de DISPENSA DE 
LICITACAO, para a contrata9o direta da empresa JOITh RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 
07691634595, pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  29.484.398/000I ・60,com 
endere9o comercial a RuaMaria Pacheco, ti。  660B,Bairro: Zabele, Vitria da Conquista-BA, CEP: 
45.078424, ,COMISSAO PERMANENTE DE LICITAぐAO, atrav's de seu Presidente, dever tomar as 
medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servio de: RS 12.550,00 (doze mil quinhentos e 
cinquenta reais) com Vig己ncia 30/04/2020). Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2020. Leandro Arajo 
Mascarenhas - Prefeito Municipal 

Po96es Di自rio Oficial do m」晒綱o 
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EXTRATO DO CONTRATO N。120/2020 FMS 

DISPENSA N。  074/2020 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPFUNDO MIJNICPAL DE SADE, inscrito no器二。『鷲ESli器4/0器翌器AO DOsede Rua 
t.arueai ua Miva・  ID - bairro centro - CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos 

ーー  “ー‘’」 ’… 、 ’」 ’、’'～ーvLJ りIlI11 tJJ .3flfl I 、JJ u,oyiunjyj, pessoa lUrlaiea ae direito 
prlvaao・inscrito no UNPJ sob it 29・ 484.398/0001-60,com endere9o comercial a RuaMaria Pacheco. n。  
oouo・ balrro: tatDele・  Vitona da Conquista-BA, CEP: 45.078-424, ,OBJElOpresta直o de servicos em 
rn&aia9ao・  manuten9uo e revisao geral em apardhos eletro hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 
z'. noras e na nova instala9自o cio hospital que ser destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e 
uiagnosnco ao novo coronavirus - COVID-19, como medidas preventivas Oriundo da Disnensa de 
Lidna9ao rr 0/4/2t.120.LJata do Contrato 06/04/2020; Valor do Contrato: R$ 12.550.00 (doze mil 
qunmentos e cinquenta reais)), 30/04/2020 Secretario Municipal de Sa自de Jorge Luis Santos Lemos. 
rrereuo - Leanuro Araujo Mascarenhas. S 





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

~ 

ATA/PARECER DA COMISSAO 

, 



instala9白o, manuten9白o e revis白o geral em aparelhos eletro-hospitalar como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assistencia 
qualificada atrav白s da Secretaria de Saロde do Munic「pio. 

O切eto 

JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595, pessoa juridica, Inscrito no 
CNPJ sob o n。  29.484.398/0001-60, com endere9o na Rua Maria Pacheco 660B, 
Zabele, Vit6ria da Conquista - BA, CEP 45.078.424 

Contratado 

Marlucia Teixei 負a昂a 
Membro da Comiss白o Membro da Comiss白o 

Po96es - Ba, 03 de abril de 

iro do Nascimento 
sidente 

Ke"crIs蕊需 'A.Keli Cristin'% ima - ntos Gomes 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE LICITA9AO 074/2020 

Reunio da Comiss白o Permanente de Licita9白o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Portaria no 006/2017. Reunida com a finalidade especifica de 
instru9白o de processo de DISPENSA DE LICITA9AO, art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93, Decreto Federal n。  9.412/2018 e Lei 13.979/2020, modificada pela Lei n。  
8.993/94 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal, essa Comiss白o dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita"o, para a contrata9白o de JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595, pessoa 
juridica, Inscrito no CNPJ sob o n。  29.484.398/0001-60, com endereCo na Rua Maria Pacheco 
66DB, Zabele, Vit6ria da Conquista - BA, CEP 45.078.424, com um valor global de R$ 12.550,00 
(doze mil quinhentos e cinquenta reais). Ap6s an白lise profunda sobre a contrata"o em comento, 
ressaltando ter sido dada a devida I mportncia ao fato de que o pre9o apresentado esta condizente 
com os praticados no mercado, conforme laudo de avalia戸o, n百o havendo, portanto, 
superfaturamento. Nesse i nterim, somos de parecer favorvel, pela configura9白o da Dispensa de 
licita"o, na conformidade do art. 24, Inciso lI, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。 9.412/2018 e Lei 
13.979/2020. Devendo, pois, ap6s a devida homologa9白o pelo chefe do Poder Executivo, do nosso 
parecer, proceder 白  devida publica"o nos meios legais, para que surta os efeitos desejados. Nada 
mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunio. Assim sendo, eu Jo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 ・ emais membros da Comiss白o de Licitac白o 



Po96es - Ba, 06 de ab ' e 2020 

Joao Pedr ibeiro do Nascimento 
esidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ADJUDICA9AO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA9AO N。 07412020. 

A Comiss白o Permanente de Licita9白o de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93, Decreto Federal n。  9.412/2018 e Lei 13.979/2020, e suas altera96es posteriores, e no 
Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da instala9白o, manuten9白o e revis白o geral em aparelhos 
eletro-hospitalar como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo 
assim a assistencia qualificada atrav白s da Secretaria de Sa自de do Municipio. Visando a 
contrata9百o de JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595, pessoa juridica, Inscrito no 
CNPJ sob o n。  29.484.398/0001-60, com endere9o na Rua Maria Pacheco 660B, Zabele, Vit6ria da 
Conquista ー  BA, CEP 45.078.424, pelo valor global de R$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e 
cinquenta reais) 

0 

Keli Cristina Lint Sants Gomes 
Membro da Comiss白o 

Marlucia Teixeira 
Membro da Comiss白o 



scarenhas 
ipal 

ft1 !REFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
轟CNPJ: 14.200.242/0001-65 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITA叫O N。  074/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto 
Federal n。  9.412/2018 e Lei 13.979/2020, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, 
Ratifica o procedimento de contrataao direta por Ato da DISPENSA DE LICITACAO n。  074/2020, 
referente a instalaao, manuten9ao e revisao gera! em aparelhos eletro-hospitalar como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assistencia qualificada 
atraves da Secretaria de Sa白de do Municipio. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrata9ao de JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595, pessoa jurdica, Inscrito 
no CNPJ sob o n。  29.484.398/0001-60, com endere9o na Rua Maria Pacheco 660B, Zabele, Vit6ria 
da Conquista - BA, CEP 45.078.424, pelo valor global de R$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e 
cinquenta reais), vigencia do contrato de 06/04/2020 ate 30/04/2020. Ora ratificado. Po96es, Estado 
da Bahia, 06 de abril de 2020. 

Gabinete do Pref& o. 16 de abril de 2020 
● 

0 



Po96es, BA, 06 de abril de 2020 

Secret白rio Munici 
osta 

de Administra9白o e Planejamento 

軸  

鶴I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CERTIDAO DE PUBLICA9AO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITA9AO No07412020 

Cettifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determina9白o legal, o parecer conclusivo 
do processo de DISPENSA DE LICITA9AO, cujo objeto 白  a instala9白o, manuten9白o e revis白o geral 
em aparelhos eletro-hospitalar como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), 
garantindo assim a assistencia qualificada atrav白s da Secretaria de Sa自de do Municipio. Mediante 
exposto lan9o o Ato formal para a contrata9白o de JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 
07691634595, pessoa jurdica, Inscrito no CNPJ sob o n。  29.484.398/0001-60, corn endere9o na 
Rua Maria Pacheco 660B, Zabele. Vit6ria da Conauista - BA. CEP 45.078.424. Delo valor alobal de 

~ 	R, lz.bDu,uu taoze mii auinnentos e cinauenta reatsi. 101 aeviaamente auvulaaao com DuDlrcacao 
ー 	no mural aa i-'reteitura 



arenhas 
pal 

● 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

HOMOLOGAぐAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  074/2020 

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 II, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  
9.412/2018 e Lei 13.979/2020, e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITACAO no 
074/2020 - Objeto: instalaao, manuten9ao e revisao geral em aparelhos eletro-hospitalar como 
medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-I9), garantindo assim a assistencia 
qualificada atrav's da Secretaria de Sa"de do Municipio. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrataao de JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595, pessoa juridica, Inscrito no CNPJ 
sob o n。 29・484.398/0001-60, com endere9o na Rua Maria Pacheco 6608, Zabele, Vit6ria da Conquista - BA, 
CEP 45.078.424, pelo valor global de R$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais). 

A Comissao Permanente de Licita9ao, atraves de seu Presidente, dever自  tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: R$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais). 

Gabinete do Pref& o, 06 de abril de 2020. 

● 



scarenhas 

cipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza9ao de instalaao, manuten9ao e revisao geral em aparelhos eletro-hospitalar como 
medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID・ l9), garantindo assim a assistencia 
qualificada atraves da Secretaria de Sa"de do Municipio. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrataao de JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595, pessoa juridica, Inscrito no CNPJ 
sob on。  29.484.398/0001-60, com endere9o na Rua Maria Pacheco 660B, Zabele, Vit6ria da Conquista - BA, 
CEP 45.078.424, pelo valor global de R$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais), e 
posterior quita 百o. 

● 
Gabinete do Pref& o, 06 de abril de 2020. 

● 
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TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N。  07412020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No078/2020 

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder instala 貢o, manuten9ao e 
revisao geral em aparelhos eletro-hospitalar como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID- 
19), garantindo assim a assistencia qualificada atrav's da Secretaria de Sa6de do Municipio. Por isso, e para 
restabelecer a ordem e o bom funcionamento do ente pablico pe9o que se firme contrato com respectiva 
empresa abaixo por apresentar proposta mais vantajosa, obedecendo a s normas da Lei 8.666/93, conforme 
especifica 百o da Secretaria Municipal de Sade solicitante do objeto; 

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

CONSIDERANDO que a empresa atendeu as exigencia de qualifica9石o fiscal e trabalhista ejuridica; 

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

CONSIDERANDO, que a rela戸o do art. 197 com o inciso XXI do art 37, ambos da Constitui9ao,' 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) regulamenta o; b) fiscaliza弾o; c) 
controle; d) execu9百o do servi9o, que podera ser feita diretamente ou atrav's de terceiros e tambm por pessoa 
fsica ou iuridica de direito nrivado 

一一CONSIDERANDO, duas, certeza: a) a administra o p自blica, como regra, deve contratar por meio de 

iIeiLayao・  0) 0 rouer politico 'oca' jamais se eximira de prestar o servi9o publico asua popula o. Ambos so 
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 ser celebrado com observ合ncia das regras 
previstas da 8.666/93, precipua da Administra9ao, criou-se imediatamente o interesse coletivo primrio 
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 necessrios ao atendimento das 
finalidades precipuas da Administra9o. Por essas raz6es comiss含o cumpre o apontado no parecer Juridico, 
usanuoarL24, inciso II, da Lei S・666/93, Decreto Federal n。  9・ 412ノ2018 e Lei 13.979/2020, para a contrata o 
Qe JUl-IN KAMICLE DOS SANIOS SANTOS 07691634595, pessoa juridica, Inscrito no CNPJ sob o n。  
29・484.398ノ0001-60, corn endereo na Rua Maria Pacheco 660B, Zabele, Vit6ria da Conquista - BA, CEP 
'tj・ 0 /o ・ 'fzq, com vaior tU. I2・)50,00 ; - mi quin -' .s e cinquenta reais). Registre-se e Publique-se. 

Po96es BA, 03 d・  .bril de 2020 

Joo P-4$:<eir do Nascimento 
I' '' 'ente Da Comissao 

Keli Cris4tJ ima Santos Gomes 
Membro da Comisso 

   

Mduda IeEehR6でk 
Membro da Comisso 
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MINUTA DO CONTRATO No 	12018 
CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTA9AO DE SERVICOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO9OES, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pロblico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po"es - Bahia - FONE/FAX (77) 
3431・5520, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.。  
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 C白dula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o 
n。  	 , 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, resolvem celebrar o presente Contrato 

, 	de Fornecimento/Presta9白o de Servi9os, mediante as cl白usulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 ・  Constitui objeto deste contrato a instala9白o, manuten"o e revisao geral em aparelhos eletro- 
hospitalar como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a 
assistencia qualificada atrav白s da Secretaria de Saロde do Municipio 

1.2 	- A contrata9白o dos servios 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白  vinculada a DISPENSA DE LICITA9AO n。  	/2020, com 
base no, art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。 9.412/2018 e Lei 13.979/2020; 
1 .5 	- A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi加es deste contrato, acr白scimos 
ou supress6es na aquisi"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 no 8.666/93 com as 
altera96es da Lei n。  8.883/94. 

II- CLAUSULA SEGUNDA - DOTAいO ORCAMENTRIA E PRAZO 

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

Dota9白o Orament白ria 

UNIDADE 
ORCAMENTARIA 

ATIVIDADE/PROJETO 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE 

30700 ・  Secretaria Municipal de Saude 
030701 - Fundo Municipal de Saude de Po96es 
10.122.09.2.038 - Manuten9白o da Secretaria de 
Saude 
3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurdica 

02 - Receitas e Transf. de Impostos 

2.2 - A vigencia deste contrato ser白  at白  	 , contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser renovado por igual per「odo a critrio da administra"o. 
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Ill - CLAUSULA TERCEIRA ・  PRE9O E CONDI9OES DE PAGAMENTO E EXECUいO 
3.1 ・  Os valores da planilha de custo referente ao evento que acompanhar白  a nota fiscal de 
execu9白o do servi9o, DISPENSA DE LICITA9AO n。． . 	/2020 
3.2 - O valor total deste contrato 白  de 	 
3.2.1 - O pagamento atrav白s da apresenta"o da Nota Fiscal/Fatura de cada etapa do servio, da 
seguinte forma: 
3.3 - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/Fatura, o documento 
ser imediatamente devolvido para substitui9白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 
atualiza"o do valor contratual 
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser白  diariamente, ap6s a solicita9白o da Contratante atravs 
de seu org白o respons白vel 
3.5- O recebimento do objeto desta licita"o, obedecer白  a s normas fixadas na Lei 8.666/93, e as 
demais disposi"es constantes neste contrato 
3.6-Competir ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza9白o da entrega do objeto e 
registrar todas as ocorrencias e as defici6ncias verificadas em relat6rio, cuja c6pia ser 
encaminhada a contratada, objetivando a imediata corre9百o das irregularidades apontadas. 
3.7- A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n白o eximir自白  contratada de 
total responsabilidade na execu,o do contrato 
3.8 - Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento 

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

culpa ou dolo na execu9白o do Contrato, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 白  
fiscaliza"o ou acompanhamento pela Contratante; 

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

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

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

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

e) Responsabilizar-se pelo 6 nus resultante de quaisquer ac6es. demandas. custos e dpsnesaq 
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empreaados. Dreoo;to; 砿こ  
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorr'nte ne lr&; 
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por fora de lei, relacionadas comocurnprirnenこ  do 
presente contrato; 

1) Cumprir, fielmente, as obriga6es assumidas, de modo Que os servicos contratados se 
realizem com esmero e perfei9白o, executando-os sob sua inteIra resnnnsablinlnd;', 

g)A empresa contratada dever disponibilizar um tanque exclusivo 'paraoarmaenament0 e 
abastecimento do combustivel da Contratante; 

h) A CONTRATADA dever manter,一  durante toda a execuco do contrato, todas as condi96es dehhjIi*ar' 
豊！,！鱒o e qualifica9白o exigidas na licita9白o, conform' previsto応蘇弱篇ぷ談嵩貰器：  
8.666/93 

Par合grafo nico:" A empresa dever apresentar iunto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
1. Prova de regularidade junto a Fazenda Milnicinal; 
2. Prova de regularidade i unto. Fazenda Fqtath.i 

g) 
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3. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uni'o e 
Tributos Federais; 

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

V - CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi96es pactuadas neste e os prazos para 

pagamento; 
a) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vig白ncia do contrato, a execu,o dos 

servi9os ora contratados, solicitando todas as informa96es que julgar necess白rio; 
b) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Di白rio Oficial do Municipio, at白  

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

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

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

e) Fornecer, em tempo h自bil, 白  CONTRATADA todos os elementos t白cnicos e administrativos, 
necess白rios 白  execu●o dos servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as 自  reas onde 

vlsero realizados os servi os,VI - CLAUSULA SEXTA - DAS P認oL歌te contratoDES 
6.1 ・ A CONTRATADA poder白o ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei n。  
10.520/02 e no8.666/93 
6.2 ・  A inexecu"o total ou parcial injustificada, a execu9白o deficiente, irregular ou inadequada dos 
produtos ou servios objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condi加es 
estipulados, implicar na aplica"o das penalidades contidas na Legisla9白o em vigor 
6.3 ・  Al白m das penalidades previstas no "caput", e sem prejuizo das mesmas, a contratada ficar 
sujeito 白  s san96es, a seguir relacionadas 

l)Advertencia; 
I)Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecuc白o total 
ii; Nescisao unilateral ao contrato, na hipOtese de ocorrer o previsto no inciso II. sem 

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

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

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

0.4 - A5 muitas serao descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer ius, ou recolhidas 
airetarnente a tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir aa aata de sua comunica9百o, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente 
to - rara a aplicaao das penalidades aqui previstas, a contratada ser notificada Dara 
apresentaao ae detesa prvia, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, contados a partir da notificaco 
to -'s penailaaaes previstas neste contrato s百o independentes entre si, podendo ser aDlicadas 
isotacas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis 
L.:2! 一 !?imPIem!1to das obriga96es contratuais, a CONTRATANTE poder白  aplicar multa a 
，と竺  rc i型t, caso nao sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do 
vaior ao contrato, atualizado monetariamente 
6.8プ史  descumprimento das obriga96es mencionadas na cl白usula segunda, fica a contratada suje而白multa diria de O・1%(um d白cimo por cento) do valor d託品i「‘i浦。湯ni晶ぷ蒜論「器  



軸  

鶴I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

primeiro dia subsequente 白  notifica"o de infra9白o contratual ate o 30。  (trig白simo) dia do 
inadimplemento 
6.8.1 - Ultrapassado este limite, incidir白  multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratual, atualizado monetariamente 
6.9 ・  Caso a contratada n白o assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficar sujeito a 

霊盟冨g諮cinco por cento) sobre o valor estimadoSETIMA - DA RESCISO E INEXECU 訟。ntratao 
7.1 ・  O presente contrato poder ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei n0 
8.666/93 
7.2 ・  O descumprimento de qualquer cl白usula deste contrato, bem como de quaisquer disposi96es 
legais que a ele se apliquem, importar白  na sua imediata rescis白o, sem prejuizo de repara,o, pela 
parte faltosa, dos danos advindos desta rescis含o 
7.3 - A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e 
suas alterac6es 
raragraro Unico - Nas nipOteses de rescisao com base nos incisos I a Xl do art. 78 da Lei no 
8.666/93, n白o cabe ao Contratado direito a qualquer indeniza"o 

VIII- CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGA9OES TRABALHISTAS 
O presente contrato n百o implica, para a CONTRATANTE, vinculo ou obriga9白o trabalhista, direta 
ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a 
salvo de qualquer litgio, assumindo todas as obriga96es fiscais, trabalhistas e previdenci白rias 
referentes ao pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste 
IX ・  CLAUSULA NONA - COBRAN9A JUDICIAL 
As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atrav6s de processo de execu"o, 
constituindo este Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9o ou compensa"o de cr白ditos, sempre que possivel 
X - CLAUSULA DECIMA - DO FORO 
10.1 - Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es. Bahia. oara aiuizamento de auaisnier 
quest6es oriundas do presente contrato, com ren'ncia exoressa de nualnLiernhltrn nnrrn;ic 
privilegiado que seja 
10.2 E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de igual 
teor, na presen9a de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados 

Po96es, 	 de 	 de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Municipio de Po96es - BA 

Contratante 
Secretaria Municipal de Sa"de 

Contratante 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmnxxx 
Contratado 

TESTEMUNHAS 

1 ー  

CPF 2-CPF 
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GABINETE DO PREFEITO 

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

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

analisar o pedido da Secretaria Municipal de Sa自de, ja consultado o jurdico e Setor Contbil, 

visando a instala叫o, manuten9ao e revisao geral em aparelhos eletro-hospitalar como medidas 

preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assistencia qualificada 

atravs da Secretaria -de Sa丘de do -Municpio, conforme especifica弾o constante nos autos do 

processo administrativo por isso autoriza a deflagra9ao do procedimento de DISPENSA DE 

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

13.979/2020, e suas posteriores altera96es a fim de que a Comiss百o de Licita9ao proceda com os 

trmites legais, conforme Legisla9ao especifica em vigor. 

Po96es, 02 de abril de 2020. 

jLeand 	 ajo Mas arenhasito Municial 
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PORTARIA N. 001/2020. 

De 02 de janeiro de 2020. 

 

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

白mbito do Municpio de Po96es - BA e d自  outras provid白ncias 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PO96ES, ESTADO DA BAHIA, no uso 

das atribui96es que lhe s白o imputadas pelo art. 51 da Lei Federal n。. 8.666/1993 

assim como nos demais dispostivos legais pertinentes 

RESOLVE: 

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

Comiss白o Permanente de Licita9ao do Municipio de Po加es - BA, que ser 

composta pelos servidores abaixo elencados,' conia'fun"o de receber, examinar e 

julgar todos os documentos e procedimentos relaiivos aos certames licitat6rios 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 

li - 10 membro: Kcli Ciistif'a Lima Santos Comes, no de matricula 1.804, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servi9os gerais 

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

do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servios gerais 

Art. 2。. Nomear como membros suplentes da Comiss白o Permanente de 
Licita●o do Municipio de Po96es - BA: 

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

do cargo de chefe da Se9白o de Contratos 

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

ocupante do cargo de chefe de Se9白o de Almoxarifado 

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

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Compras 

 

PfliT A fl'Oo畿  
p・・ー・・・‘',ー・・,・ー／  

Praa d・B・ndoira, N' 02, B・irro c・fluo, Po'o“ーBahia, cP 45.260.0り  

CERTIFICA9AQ DIGITAL: FEZEM+J2FK2NRQKVLMVIYG 

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

substituiro qualquer membro da Comiss白o Permanente de Licita9ao do Municipio 

de Po96es - BA, a exce"o do Presidente 

Art. 3。. Substituir白  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 Licita9白o do Municipio 

de Po96es - BA, responder白o 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 reuniao em que estiver sido tomada a decis白o 

Art. 5。. Alm das atribui加es 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 licitatrios, bem como adotar medidas para realiza"o do 

processo de licita9合o, desde que, nesta 自  ltima hip6tese, os procedimentos n白o 
conflitem com as compet白ncias do Poder Executivo 

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

do Municipio 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 disposi96es em contrrio 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po加es - BA, 02 de janeiro de 2020 

LEANDRO ARAJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 
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Presid6ncia da Rep自blica 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Jurdicos 

LEI N。 13.979,  DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Texto comp担血  

Regulamento  

Regulamento  

Dispde sobre as medidas para enfrentamento da 
emergencia de saロde pりblica de import自ncia 
internacional decorrente do coronavirus respons白vel 
pelo surto de 2019. 

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

Art. 10 Esta Lei disp6e sobre as medidas que podero ser adotadas para enfrentamento da emerg白ncia de 
sa自de pロblica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus respons台vel pelo surto de 2019 

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

§ 2 。 Ato do Ministro de Estado da Saロde dispor白  sobre a dura9ao da situa9ao de emerg白ncia de saude publica 
de que trata esta Lei. 

§ 3 。 0 prazo de que trata o§ 2。  deste artigo n白o poder白  ser superior ao declarado pela Organiza伯o Mundial 
de Saロde. 

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

I ・  isolamento: separa9ao de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contamina9自o ou a propaga9白o do 
coronavirus; e 

lI-quarentena: restri9ao de atividades ou separa9自o de pessoas suspeitas de contamina9'o das pessoas que 
nao estejam doentes, ou de bagagens, conteineres, animais, meios ae transporte ou mercaoorias suspeitos ue 
contamina9白o, de maneira a evitar a possivel contamina"o ou a propaga9白o do coronavirus. 

一 	Par白grafo ロ  nico.一  As defini96es estabelecidas pelo Artgo I do Regulamento Sanitrio Internacional, constante 
，つAnexo ao Uecreto n" 10.41 Z ,  de 30 ce  janeiro oe iu'u, aplicam-se ao oisposto nesta hei, no que c ouuer 

Art. 3。  Para enfrentamento da emergencia de saロde publica de import自ncia internacional decorrente do 
coronavirus, as autoridades poder自o adotar, no 白  mbito de suas compet'ncias, dentre outras, as seguintes 
medidas: 	(Reda9自o dada  pela Medida Provis6ria n。 926,  de 2020) 

~ ー  isolamento; 

II - quarentena; 

Ill - determina戸o de realiza9自o compulsdria de 

a) exames medicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clinicas; 

d) vacina"o e outras medidas profilticas; ou 
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e) tratamentos m6dicos especficos; 

IV - estudo ou investiga,o epidemiol6gica; 

V - exuma9ao, necropsia, crema"o e manejo de cad白ver; 

VI - restric言o excepcional e tempor自ria, conforme recomenda9ao t'cnica e fundamentada da Ag6ncia Nacional 
de Vigilncia Sanit白iia, por rodovias, portos ou aeroportos de: 	(Reda9白o dada  pela Macida rrovisona rr J4b  

de 2020) 

a) entrada e saida do Pais; e 	(Incluido  pela Medida Provisりria n。 926,  de 2020) 

b) locomo,o interestadual e intermunicipal; 	(Inclu'do  pela Medida Provis6ria no 926 de 2020) 

VII ー  requisi9白o de bens e servios de pessoas naturais e jurdicas, hip6tese em que sera garantido o 

pagamento posterior de indenizaG白o justa; e 

V川  - autoriza9ao excepcional e temporria para a importa"o de produtos sujeitos 白  vigil白ncia sanit自ria sem 
.e9istro na Anvisa, desde que 

a) registrados por autoridade sanitria estrangeira; e 

b) previstos em ato do Minist'rio da Sa自de 

§ 1。  As medidas previstas neste artigo somente poder言o ser determinadas com base em evid6ncias cientficas 
e em an白lises sobre as informa96es estrat白gicas em saロde e dever白o ser limitadas no tempo e no espa9o ao minimo 
indispens白vel 自  promo9白o e 自  preserva9合o da saude p自blica 

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

I ・  o direito de serem infomiadas permanentemente sobre o seu estado de saロde e a assist白ncia 白  familia 
conforme regulamento; 

II - o direito de receberem tratamento gratuito: 

Ill - o pleno respeito 良  dignidade, aos direitos humanos e 白  s liberdades fundamentais das pessoas, conforme 

're叩niそao Artigo 3 do Regulamento Sanitrio Internacional, constante do Anexo ao Decreto n。  10.212 de 30 de 
wneiro ue'U'u 

§ 3 。 Ser considerado falta justificada ao servi9o publico ou 自  atividade laboral privada o periodo de ausencia 
decorrente das medidas previstas neste artigo 

§ 4 。 As pessoas devero sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprirnento 
delas acarretar responsabiliza9白o, nos termos previstos em lei. 

§5。  Ato do Ministro de Estado da Sa"de 

~ ・  dispor' sobre as condi96es e os prazos aplic白veis a s medidas previstas nos incisos I e II do caput deste 
artigo; e 

II ・  conceder a autoriza戸o a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo. 

§ 6。  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saロde, da Justia e Seguran9a Pロblica e da Infraestrutura 

dispor sobre a medida prevista no inciso VI do caput. (Reda"o dada  pela Medida Provis6ria n。 927 de 2020) 
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§ 6。-A O ato conjunto a que se refere o§ 6。  poder estabelecer delega"o de compet白ncia para a resolu o 

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

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

~- pelo Minist白rio da Saロde: 

II - pelos gestores locais de sa自de, desde que autorizados pelo Minist白rio da Sa"de, nas hip6teses dos incisos 

L II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou 

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

6 8。  As medidas previstas neste artiqo, quando adotadas, devero resguardar o exercicio e o funcionamento 
de servi9os p自blicos e atividades essenciais. 	(Incluldo  pela Medida I-'rovisoria tV り  Zb ロe Z uzuj 

6 9。  0 Presidente da Republica dispor白, mediante decreto, sobre os servi9os publicos e atividades essenciais 
a que se reterem o§ 8。. 	(Incluido  pela Medida I-'rovisoria rn 4b ae zuzuj 

§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem. a execu 白o de servios 
publicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autonzaaas, somente pooerao ser auotauas 
em ato especfico e desde que em articula9白o prvia corn o orgao regulacor ou o roaer conceaente ou 

.utorizador. 	(Incluido pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

6 11. E vedada a restric白o 白  circulac』o de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de servios 
D自blicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no§ 9。, e cargas de qualquer especie que possam 
acarretar desabastecimento de g白neros necess白rios 白  popula9白o. 	(Incluido  pela Medica l-'rovisoria rr t3LO, oe 
2020) 

e6柵＋酬T 

Art. 4。  E dispens'vel a licita"o para aquisi"o de bens, servios, inclusive de engenharia, e kisumos 
destinados ao entrentamento da emergencia de sauce puDnca ae importancia intemacionai aecorrente ao caronavirus 
de que trata esta Lei. 	(Reda戸o dada  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 1 。 A dispensa de licita9白o a que se refere o caput deste artigo 6 tempor自ria e aplica-se apenas enquanto 
perdurar a emerg白ncia de saロde p"blica de import自ncia internacional decorrente do coronavirus. 

§ 2 。 Todas as contrata96es ou aquisi6es realizadas corn fulcro nesta Lei sero imediatamente disponibilizadas 
Sm sitio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, al6m das 
Witorma9Oes previstas no§  S do art, o" da Lei n" 12.521 Ce 10 Ce novemoro ae Lull, o nome ao contrataao, o 

nmero de sua inscri9巨o na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 
contrata戸o ou aquisi"o 

§ 3 。 Excepcionalmente, ser自  possivel a contrata"o de fomecedora de bens, servi9os e insumos de empresas 
que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licita9白o ou contratar com o Poder P"blico 
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de u nica fornecedora do bem ou serviCo a ser adquirido. 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926,  de 2020) 

Art. 4。-A A aquisi 白o de bens e a contrata9百o de servi9os a que se refere o caput do art. 4。  n言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 2020) 

Art. 4。-B Nas dispensas de licita9白o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condi96es 
de: 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

~ ー  ocorr6ncia de situa9巨o de emergencia; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

(Incluido  pela Medida Provis6ria no 
926  de 2020) 

川ー  existncia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta9白o de servi9os, equipamentos e outros bens, 
pblicos ou particulares; e 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 
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IV - limita9白o da contrata9ao 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa9白o de emergencia. 	(Incluido 

pela Medida Provis6ria no 926 de 2020) 

Art. 4-C Para as contrataces de bens, servicos e insumos necess白rios ao enfrentamento da emergencia de 

que trata esta Lei, nao ser白  exigida a elabora9巨o de estudos preliminares quando se tratar de Dens e servi9os 

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

Art. 4。-D O Gerenciamento de Riscos da contrata9言o somente ser exigivel durante a gest言o do contrato. 

(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

Art. 4-E Nas contratac6es nara aciuisi（冶o de bens, servios e insumos necess白rios ao enfrentamento da 

emerg白ncia que trata esta Lei, ser白  admitida a apresenta"o de termo de referncia simpliticado ou ae projeto oasico 
simplificado. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

§ 1。  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) 

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

II - fundamenta9白o simplificada da contrata9自o; 
	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

Ill ー  descri9白o resumida da solu"o apresentada; 
	(Incluido  pela Medida Provisdria n。  926,  de 2020) 

p
IV - requisitos da contrata"o; 	(Incluido pela Medida Provisoria n。 926 de 2020) 

V - crit自rios de mediao e pagamento; 	(Incluido  pela Medida Provis豆ria n926,  de 2020) 

VI - estimativas dos pre9os obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes par言metros: 	(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) 

2020) 
c) sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo; (Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926, de 

d) contrata加es similares de outros entes p"blicos; ou 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

VII ・  adequa9巨o or9ament自ria. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

- 	6 2o Exceocionalmente. mediante iustificativa da autoridade comnetente. ser disoensada a estimativa de 
.re9os ae que trata o inciso vi ao caput. 	( inciuiao peia MeaJaa i-'rovisoria w り  Zb ae iuzu; 

§ 3。  Os pre9os obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput n白o impedem a contrata9白o pelo 
Poder P自blico por valores superiores decorrentes de oscila96es ocasionadas pela varia9言o de pre9os, hip6tese em 
que dever haver justificativa nos autos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria no926 de 2020) 

Art. 4。-F Na hip6tese de haver restri9言o de fornecedores ou prestadores de servi9o, a autoridade competente, 
excepcionalmente e mediante justificativa, poder dispensar a apresenta9白o de documenta"o relativa a regularidade 
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de urn ou mais requisitos de habilita9百o, ressalvados a exig6ncia 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 Constituiao. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

Art. 4。ーG Nos casos de licita"o na modalidade preg白o, eletr6nico ou presencial, cujo objeto seja a aquisi"o 
de bens, servios e insumos necess白rios ao enfrentamento da emerg6ncia de que trata esta Lei, os prazos dos 
procedimentos licitat6rios sero reduzidos pela metade. 	(Incluido pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

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

§ 2o Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente ter自o efeito devolutivo. 
Provis6ria n。 926 de 2020) 

(Incluido  pela Medida 

   

§ 3。  Fica dispensada a realiza9白o de audincia pjblica a que se refere o art. 39 da Lei n。  8.666 de 21 de 
junho de 1993 para as licita加es de que trata o caput. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 
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Art. 4。-H Os contratos regidos por esta Lei ter白o prazo de dura戸o de at白  seis meses e podero ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situa"o de 
emerg'ncia de saude publica. 	(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白  
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, acrscimos ou supress6es 
ao objeto contratado, em at6 cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 	(Incluido pela Medida  
Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

I ・  possiveis 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 entre6 rg白os e entidades da administra9白o publica federal, estadual, 
distrital e municipal de dados essenciais a identitica9ao de pessoas inTectaaas ou com suspeita ae inIecao peio 
coronavirus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propaga9o 

§ 10 A obriga9自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 sanitria. 

● §2。  0 Minist'rio da Saude manter' dados publicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em 
investiga"o, relativos 自  situa9白o de emerg6ncia p"blica sanit自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 
despesa, para as aquisi96es e contrata加es a que se refere o caput do art. 4。, quando a movimenta戸o for realizada 
por meio de Carto de Pagamento do Governo: 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 202Q) 

I - na execu"o de servios de engenharia, 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 if 926,  de 2020) 

II - nas compras em geral e outros servi9os, 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 no 926,  de 2020) 

Art. 7。  0 Minist白rio da Saロde editar自  os atos necess白rios 白  regulamentac白o e operacionalizac言o do disposto 
nesta Lei 

peね curキo do 2019て 

● Art. 8。  Esta Lei vigorar enquanto perdurar o estado de emerg'ncia de saode internacional decorrente do 
coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4。-H, que obedecerao 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 publica9白o. 

Brasilia, 6 de fevereiro de 2020; 199。  da Independ6ncia e 132。  da Repoblica 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
助rgio Moro 
Luiz Henrique Mande tia 

Este texto n白o substitui o pubIcado no DOU de 7.2.2020 
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MUNICIPPO DE POG6ES 
ESTADO DA BAHIA 

DECRETO N.. 135/2020. 

De 23 de mar9o de 2020. 

Disp6e sobre as novas medidas tempor白rias de enfrentamento 

e de preven9豆o da emerg白ncia em saロde publica decorrente 

do Coronavirus - COVID-1 9 no Municpio de Po96es - BA 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, no uso 

das atribui96es que lhe s自o conferidas por Lei e 

Considerando o disposto no art. 196 e seguintes da Constitui 百o Federal; 

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

Municipio de Po96es - BA 

Considerando a Lei 13.979/2020; 

Considerando a Portaria 188/2020 do Minist6rio da Saude; 

Considerando a exist6ncia de pandemia do Coronavirus - COVID-19 

declarada pela Organiza9百o Mundial de Saロde (OMS); 

Considerando que, apesar de nao ter sido constatado nenhum caso 

confirmado no Municipio de Po96es - BA, a situa9百o de emerg白ncia demanda 

emprego de medidas de preven9白o, controle e conten9白o de riscos 白  saOde p"blica; 

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

em territ6rio nacional; 

Considerando a necessidade de ado9ao de novas medidas tempor白rias 

de enfrentamento e preven9ao da emergncia em saロde p自blica decorrente do 

Coronavirus - COVID-19 no Municipio de Po96es - BA, al6m das elencadas nos 

Decretos 131/2020 e 134/2020 

D E C R E T A: 

Art. 1o. Este Decreto determina medidas adicionais aos Decretos 

131 /2020 e 134/2020 com vistas para o enfrentamento e preven"o da emergncia 

em sa"de p"blica decorrente do Coronavirus - COVID-19 no Municipio de Po96es - 

BA 

Praa da Bandeira, ii' 02. Baro Cwto, CEP 45.260-000, Po 心es - BA 

CERTIFICA9AO DIGITAL: MN2LYICHF/OTJG2UK4BWCW 

Esta edi9ao encontra-se no site oficial deste ente 
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MUNICiPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Art. 2。. A suspensao dos alvar白s e a interrup9白o do funcionamento de 

qualquer atividade de 

~ ー 	lojas de com白rcio varejista e atacadista; 

II - 	restaurantes, bares, pizzarias, pubs, lanchonetes, servios de 

ambulantes, food-trucks, conveni6ncias e similares; 

Ill ー 	boates, casas de shows, casas noturnas, lounges, tabacarias, 

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

IV - 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白ticas esportivas; 

V - 	clinicas de est6tica e sal6es de beleza; 

VI ー  clubes, associa96es recreativas e similares; 

VII - balne白rios, clubes poliesportivos, clubes de servi9o e de lazer; 

V川  - hotis, pousadas e hospedarias; 

IX - 	igrejas e locais destinados a cultos religiosos e espirituais; 

X - 	servios de transporte de passageiros de mototaxi e de van; 

Xl - quaisquer outros servi9os ou atividades, publicos ou privados, nao 

expressamente excetuados no presente decreto ou que importem em concentra9白o 

de pessoas, em locais abertos ou fechados, independentemente do nmero de 

pessoas 

§ 1。. Os estabelecimentos mencionados nos incisos deste artigo podero 

continuar em funcionamento desde que exclusivamente para atendimento de 

servi9os de entrega em domicilio (delivety) 

§ 2。. Os servi9os de hot白is, pousadas e hospedarias podero permanecer 

em funcionamento para clientes j白  hospedados 

Art. 3。. A suspens白o dos alvar白s e a interrup9白o do funcionamento 

constante no art. 2。  desde decreto n白o se aplica aos seguintes estabelecimentos 

~ - 	servi9os de saude, farmcias, assist白ncia m白dica e hospitalar; 

II 	hipermercados, supermercados, mercados, aougues, peixarias. 

hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos; 

川  - lojas de venda de alimentaC自o e medica9言o para animais; 

Pra;a da Danda,ra n' 02, Bano Cenho, CEP 45.260'OOO, P叫o・& - 

CERTIFICACAO DIGITAL: MN2LYICHF/OTJG2UK4BWCW 

Esta edi9白o encontra-se no site oficial deste ente 
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Po96es 
I )itrio() iiじにll‘伯  
MUNtCIPIO 

MUNICIPIO DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

N 一  回as de venda de a gua mineral; 

V- 	padarias; 

VI - gera9白o, transmiss白o e distribui9白o de energia el白trica e de g白s; 

VII - ilumina9白o pロblica; 

V川ー  tratamento e abastecimento de 白  gua; 

IX ー  capta9自o e tratamento de esgoto e lixo; 

X - 	processamento de dados ligados a servi9os essenciais; 

Xl ー  telecomunica加es e internet; 

XII ・  seguran9a privada; 

XIII - servi9os funer白rios; 

XIV - servi9os de transporte de passageiros de t自xi; 

XV - bancos, correspondentes banc自rios, lot'ricas e cooperativas de 

cr白dito; 

XVI - servi9os de fornecimento de oxig白nio; 

XVII - postos de combustivel 

§ 1。.。  Os atendimentos nos consult6rios odontolgicos ser自o restritos a 

pacientes de emergencia, mediante agendarnento, proibida aglomera96es em sala 

de espera, adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saロde de 

preven9百o ao cont自gio e conten9白o da propaga9言o do Coronavirus - COVID-1 9 

§ 2。. Os atendimentos nas clinicas de fisioterapia somente se daro em 

carter de urgencia, mediante justificativa apresentada em relat6rio m6dico, adotada 

as medidas estabelecidas pelas autoridades de saude de preven"o ao cont'gio e 

conten"o da propaga9白o do Coronavirus - COVID-1 9 

3o.o Os servios de transporte de passageiro por taxi somente podero 

realizar viagens com limita"o a tres passageiros, com vidros abertos, adotada as 

medidas estabelecidas pelas autoridades de sa自de de preven9白o ao cont白gio e 

conten9白o da propaga"o do Coronavirus - COVID-19 

Art. 4.. Os estabelecimentos constantes no art. 3o devem adotar as 

seguintes medidas 

I ー 	adotar e/ou refor9ar medidas de higieniza9ao; 

Pra'a daB日ndew日 n" 02 日a・庁ロ C・●Iro. CEP 45260.00aPo'bes - BA 

CERTIFICACAO DIGITAL: MN2LYICHF/OTJG2UK4BWCW 

Esta edi6o encontra-se no site oficial deste ente 
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MUNICIPIO Po96es 
Segunda-feira 

23 de Maro de 2020 
5 - Ano ・ NO 744 

MUNICIPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

II - 	disponibilizar ria entrada do estabelecimento e em lugares 

estrat6gicos de fcil acesso, sabonete liquido e papel toalha descart白vel nos 

lavatbrios de higieniza9ao de m白os e lcool em gel 70% aos seus clientes e 

empregados; 

Ill - 	disponibilizar aos seus empregados mscaras de prote9白o; 

IV - manter ventilados todos os ambientes; 

V - 	proceder 白  utiliza9白o, se necess自rio, de senhas ou outro sistema 

eficaz, a fim de evitar a aglomera9ao de pessoas dentro e nas imedia96es do 

estabelecimento aguardando atendimento; 

VI - manter a organiza9白o das filas, dentro e nas imedia96es do 

estabelecimento, de modo que haja a dist白ncia mInima de um metro entre os 

clientes; 

VII - disponibilizar de empregados em quantidade suficiente para os fins 

constantes nos incisos V e VI 

Art. 5。. Os6 rg白os p"blicos que prestam servi9os p"bicos essenciais e 

permanentes dever白o permanecer em funcionamento, consoante determina9白o das 

Secretarias Municipais 

Par白grafo 自  nico. Os6 rg白os p自blicos tratados no caput devero obedecer 

白s medidas do art. 4 deste decreto 

Art. 6ロ. Os velorios e celebra9oes de despedida ocorridos no Municipio de 

Po96es - BA dever白o ter acesso rotativo de pessoas na sua 自  rea interna limitada 自  

presen9a de no m白ximo dez pessoas, vedada a aglomera9白o no entorno das 

dependencias do vel6rio 

§ 1。. Os velrios ser白o realizados das 6:00h 白  s 18:OOh, com dura9白o de 

no m白ximo tr白s horas 

§ 2。. Caso o sepultamento n百o ocorra at白  as 18:OOh, os velrios devero 

ser fechados e reabertos somente no dia seguinte 

Pro9a d日日．ndetra. n。  02 日m”ロ Canoa. CEP 45.260.00ft Pロ‘6as - BA 

CERTIFICA9AO DIGITAL: MN2LYICHF/OTJG2UK4BWCW 

Esta edi9白o encontra-se no site ofici司 deste enk 
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MUN1cIPIO 観unda-feirae Maro de 2020 Po96es 

MUNICIPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Art. 7。. As pessoas fisicas e juridicas deverao sujeitar-se ao cumprimento 

das medidas previstas neste decreto e o seu descumprimento acarretar白  sua 

responsabiliza9白o, nos termos previstos em Lei 

Art. 8。. As medidas previstas neste decreto ter百o prazo de quinze dias e 

podero ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo corn a situa9白o 

epidemiol6gica do Municipio 

Par白grafo 自  nico. Os prazos constantes no art. 1ロ  do Decreto 131/2020 e 

rio art. 13 do decreto 134/2020 ser百o de quinze dias com vig白ncia a partir da 

publica,o deste decreto 

Art. 9。. Criam-se barreiras de orienta9自o e controle sanitrio a serem 

regulamentadas pela Secretaria Municipal de SaUde 

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publica9ao, 

revogando as disposi96es dos arts. 3。, 40, 5。, 6。, 9。  e 10 do Decreto 134/2020, assim 

como as demais disposi96es em contrrio 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito, Po96es - BA, 23 de mar9o de 2020 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Pra ョ dョ Bandeira, ri' 02. Ba町ロ C・n"CEP 45 26ロ』on P 	BA 

CERTIFICAいO DIGITAL: MN2LYICHF/OTJG2UK4BWCW 

Esta edi9白o encontra-se no site oficial deste ente 



翼anntenaa e Cont roto tie" nntnan%ento・  

Vit6ria da Conquista, 03 de abril de 2020 

AUnidade de Pronto Atendimento 

UPA - PO9OES - BA 

Aten,o: Sr. Juliano 

ORCAMENTO 
鵬202041 

Proposta de servi9o de instala"o, manuten9白o e revis白o geral em todos os aparelhos 

eletro hospitalar da unidade de pronto atendimento 

Valor Total: R$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais) 

Condi96es da Proposta 

Validade da Proposta: 60 dias 

Prazo de entrega: 15 dias u teis 

Forma de Pagamento: A vista, conforme Mota Fiscal 

Atenciosamente, 

i944,396/OQOl ・  6夢  

Maria戸扇龍Th- N 660B 
Bairro: Zabe海  

CEP・  45B78424 

L一, "it。pa da Conquista ー BA 」  

JR - MANUTENいO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
Rua Maria Pacheco, 660B一Zabel 

CEP 45.078-424 - VIT RIA DA CONQUISTA - BAHIA 
CNPJ - 29.484.398/0001-60 

Tel.: (77) 3427-5088 - 98812-5385 



1..鴛鯵嘉簿 
ロ‘nIa 

CiI11EDiC 

Com'rcio Servi9os e Representaりi、es 

LI UPA - POCOES 
Data 03/04/2020 

At: Coordena 豆o de Manuten o 

OR 】AMENTO 

SERVIO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA 

E INSTALACAO NOS EQUIPAMENTOS DA UPA~ POC6ES. 

CONDIぐOES GERAIS 

Valor Total: R$ 12.932,50 
Prazo de entrega: 10 dias 
Garantia do servi9o: 90 dias 
Validade da proposta: 60 dias 

CIMEDIC - Manutcn9ao de Equipamentos Hospitalar Ltda. 
Av. I,uiz Viana Filho, 2489 Sala. 101 A Edf. Stok Cen4er 

8. Imbui CEP. 41.720-200 Salvador-Ba. 
FoneIFax: (71)3362-3424. E-mail cimcdicl@yahoo.com.hr  

CNPJ 16.347.759/0001-85 I.E. 26.872.762 ME 



03 de abril de 2020 03 de abril da 2020 

mOPOSTA DE SERVICo PROPOSTA DE SERVIÇO 

Manicipio de Po96es 
Unidade de Pronto Atendimento 
At七． :Sr. 3ulエano 

Municipio de Poções 
Unidade de Pronto Atendimento 
Att.: Sr. Juliano 

Manuten9ao nos apareユhas da UPA da Cidade de Po96es ~Ba. Manutençáo nos aparelhos da UPA da Cidade de Poções - Ba. 

ITEM EQUIPAMENTO SERVIÇO 

01 
Todos os 
equipamentos 
medico 
hospitalar 

Instalação 
Manutenção corretiva 
Manutenção preventiva 
Revisão geral 

CONDェCOES GERA工S 
Valor do servi9o: R$ 13.100,00 
Validade da proposta: 60 dias 
Prazo de entrega: 10 dias 白  teis 

I 	Garantia: 90 dias 

CONDIÇÕES GERAIS 
Valor do servigo: R$ 13.100,00 
Validade da proposta: 60 dias 
Prazo de entrega: 10 dias úteis 
Garantia: 90 dias 

ti! 	り選舞i」義 ‘鷲、1 
題l難需蔵瞬集誌舞鵬議岸編ョ
肋ニ c更う熱CI 竺1与弾コ二 P」『穆「l 

4 en 

IFACtlil.6Nr4r4
tnAEkll;gt 

P.:1E Cizó SO, SL. iC}2, 1' and3r, 
'CEP: 40720-272 

Salvador 	Bahia 

畑L 一《'Old血ao E SERVIOS E貿風)UIP4ME.N'rOS MEDICOS.LIOSPITALARES LTDA 
CNN: 07.520.501 / 0001-48 INSCRICAO ESTADUAL: 66873590 

E-mail: nsl tomercioltda@yahoo.com.br  
Fone: (71) 3313 - 5863 

NSL comber() E agRvzcos Elf EOUIPAMENTOS ADIDICOS - HOSPITALARES LTDA 
CNPJ: 07.520.501 / 0001-48 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66873590 

E-mail: naLcomercioltda@yahoo.com.br  
Fone: (71) 3313 - 5863 

勺7 F07 
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Certificado da Condi9白o de 
Microempreendedor Individual 

Identifica9白o 

    

     

     

Nome Empresarial 
JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595 
Nome do Empres'rio 
JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 
Nome Fantasia 
JR - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
Capital Social 
1.000,00 
Nmero Identidade 	Org'o Emissor 	UF Emissor 
2048568416 	 SSP 	 BA 

Condi9ao de Microempreendedor Individual 

CPF 
076.916.345-95 

● 鶏磐。Cadas-trai Vigente 	 器麗讐jo da Situa9量o Cadastral Vigente 

Nmeros de Registro 

CNPJ 
29.484.398/0001-50 

Endere9o Comercial 

  

WIRE 
29-8-0607186-3 

   

       

CEP 
45078-424 
Bairro 
ZABELE 

Atividades 

Logradouro 
RUA MARIA PACHECO 
Munic回o 
VITORIA DA CONQUISTA 

 

N"mero 
660B 
UF 
BA 

  

Data de Inicio de Atividades 	Forma de Atua9白o 
19/01/2018 	 Estabelecimento fixo 
OcuDac言o PrinciDal 

.teparaaorcai de equipamentos m'dico・hospitalares nao-eletrnicos, independente 
Atividade Principal (CNAE) 
33.19-8/00 - Manuten弾o e repara"o de equipamentos e produtos n吾o especificados anteriormente 
Ocupa96es Secundinas 	AtIvIdad.s secund'dasにNAE、  
c.omerclante independente de 

Instalador(a) de m白quinas e 
equipamentos industhais, 	33.21-0/00 - Instala"o de m白quinas e equipamentos industriais
independente 
Instalador(a) e reparadoバa) de 

conalcionaao, de ventila9白o e 	ve「市bC白oe 「もfrjqerac白o 
remgera9ao, independente 
Locador(a) de equipamentos 

qAn,nn．ー  A，、,I一H直hhhH一‘一 	Operam「  aarii operaロor, I noepenoen肥  
Reparador(a) de balancas 
Industhais e enmerniniR 	 JJ・ Iqー‘nU 一「vIanulen9ao e repaIa9白odem白quinas e eロuiDame「  
independente 
Reparador(a) de geradores, 

eltricos, independente 

artigos mdicos e ortopdicos 	4I'IJ一JIUUーしoIllerclo vare」Isla de anigos 『1ledIcos e ono"dico 

AtivIdades Secundinas (CNAE) 

47・73-3/00 - Com6rcio varejista de artigos m'dicos e ortopdicos 

sistemas centrais de ar 	 43.22一3/02 1 Ins始la戸。 e manu柏n"o de sistemas centrais dea 43・22-3/02 - Instala戸o e manuten"o de sistemas centrais de ar condicionado, de 
ventilaC白o e refriceraco 

cientlficos mdicos e hnRnithlnrnQ II‘ユHJ八’‘一A」u9ueI oe equlPamento8 dent価cos,Ill'dic叫ehos 77.39-0102 - Aiuguel de equipamentos cientificos, mdicos e hospitalares, sem 
operador 

transformadores e motores 	。えに’りIUI~Manulen9ao 日「日para"o de gerado「日8,tmn8lomac 33・13・9/01 - Manuten9百o e repara"o de geradores, transformadores e motores 
Ql'trirnc 



D6/04/2020 

競  

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

CERTIDAO NEGATIVA DE D亡BITOS RELA11VOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DMDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595 
CNPJ: 29.484.398/0001-60 

Ressalvado o direito de a Fazenda NaconaI cobrar e inscrever quaisquer dvidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,6 certificado que 
n白o constam pend白ncias em seu nome, relativas a crditos tributrios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscii96es em Dvida Ativa da Unio (DAU) junto 白  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certid巨o e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg白os e fundos publicos da administra,o direta a ele vinculados. Refere-sea situa9百o do 
sujeito passivo no a mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui"es sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do pargrafo" nico do art. 11 da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita9白o desta certidao est白  condicionada 自  verifica"o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os chttp:I/rfb.gov.br> ou <http:/twwpgfn.gov.br> 

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。 1.751, de 2/10/2014 
Emitida 白  s 17:51:54 do dia 1411012019 <hora e data de Brasilia> 
V白lida at白  11/04/2020 
C6digo de controle da certidao: 3143.SED2.4A2C.9ICC 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 

1/1 



一・  I GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emiss'o: 06/04/2020 09:05 

I SECRETARL4 DA FAZENDA 

CNPJ 

29.484.398/9001-60 

INSCRI9AO ESTADU,L 

147.504.261 

RAZAO SOCIAL 

JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut貞rios 

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

Certid自o N.:. 20201012387 

Fica certificado que n白o constam, at' a presente data, pendncias de responsabilidade da pessoa fsica ou jurdica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certid言o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 自  inexist6ncia de d'bitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados postenormente. 

Emitida em 06/04/2020, conforme Portaria n。  918/99, sendo v自lida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emiss巨o 

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

Valida corn a apresenta9白o conjunta do carto original de inscri9言o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Minist6rio da Fazenda 

Paginalde I 	 Relccrt,daoNcgabva rpt 



06/04/2020 	 CERTIDAO NEGATIVA 

~ 

恩  

Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista 

CERTIDAO NEGATIVA 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595 
CNPJ/CPF: 29.484.398/0001-60 

Cod.Contribuinte: 1070379 
一 	Insc.Municipal: 500214532 
. 	Endere9o Im6vel: RUA MARIA PACHECO 6608, ZABELE, VITORIA DA CONQUISTA ・  BA, CEP: 

4S078424 
Quadra: 	 Lote 

A Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no 
1259,de 29 de Dezembro de 2004, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal 
Numero 5.172,de 25 de Outubro de 1966 - C6diao Tribut自rio Nacional. CERTIFICA aue o 
contnouinte acima ;oentiTicaao, bM t ヒL#AりAU AU UUJt tu U/k eti< I lUAU, encontra-se em 
situa,o regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certid自o nao servir自  de 
prova contra cobran9a de quaisquer d6bitos que venham a ser apurados pela Fazenda P自blica 
Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de 
Outubro de 1966 ・  C6digo Tribut白rio Nacional 

Emitida Segunda-Feira, 6 de Abril de 2020 as 08:56:01 
Validade: 90 dias 

C6digo de controle da certid白o: 20200016871 

Certidao emitida gratuitamente. 

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

ser.wospmvc.ba.gov.br/certidao_impressaophP'tc-e&t-EKFEEEMNHIMING&tpc=FE&tpccert=c  111 



06/04/2020 	 Consutta Regularidade do Empregador 

ens an wan 

Certificado de Regularidade 
do FGTS 一 CRF 

Inscri‘旨o: 29.484.395/0001-60 
Raz旨o SociaJJoHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595 
Endere'o: 	R MARIA PACHECO 660B / ZABELE / VITORIA DA CONQUISTA / BA ノ  

45078-424 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribui戸o que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situa師o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico ・  FGTS. 

O presente Certificado nao servird de prova contra cobran'a de 
quaisquer d'bitos referentes a contribui'6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obriga'6es com o FGTS. 

Valldade:08/03/2020 a 05/07/2020 

Certifica‘旨o N"mero: 2020030804230293087922 

Informag言o obtida em 06/04/2020 09:08:48 

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

https f/consulta-cif.caixa.gov. br/consultacrf/pages/consultaEmpregadw.jst 	 1/1 



CERT工DAO NEGATIVA DE D豆B工TOS TRABALHェSTAB 

Nome: JOHN RAN1CLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 29.484.398/0001-60 

Certidao n。  : 7896785/2020 
Expediq三o: 06/04/2020, a s 09:02:32 
Validade: 02/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Cer七ユ fica-se que JOHN RAM工CLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595 
(MATR工z B FェLIAェ8), ユnecr比o(a) no CNPJ sob o n。  

29.484.398/0001-60, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhュ 5七as 
Certid o emiヒュda corn base no arし．  642-A da Consolida9ao das Leユs do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu〒ao Administrativa n0 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 
Os dados constantes desta Certidao s員o de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e est巨o atualizados at6 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa juridュca, a Cer七id議o a七es七a a empresa em tela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, ag ncias ou filiais. 
A ace ュ ta9ao des七a cert]dao condiciona-se 含  ver i王ュcaqao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
工n t e rueし  (ht tp ：ノノ www ．し 5七． jus .br) 
Cer七 ldao emitida graロュュ七amen七e. 

工NFORHACAO 工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 obriga96es 
estabelecidas em senten9a 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 execu9ao de acordos firmados perante o Minist巨rio P丘blico do 
Trabalho ou Comissao de Concilia9員o Pr via. 



carenhas 
ipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN9AS 
SETOR DE CONTABILIDADE 

De acordo com a solicita"o da Secretaria Municipal de Saロde, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  exist白ncia de recursos or9ament白rios capazes de atender a respectiva 
despesa - instala9白o, manuten9白o e revisao geral em aparelhos eletro-hospitalar como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assistencia qualificada 
atrav6s da Secretaria de Sa自de do Municipio 

Gabinete do Prefeit ・ , 30 de maro de 2020 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

DO SETOR CONTABIL DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o 
pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urg白ncia solicitada, posto que h白  disponibilidade 
financeira e orament白ria com a lei Oramentria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei 
de Diretrizes Or9ament白ria, sendo que a despesa da presente solicita"o ser custeada pela 
UNIDADE OR9AMENTARIA, conforme segue abaixo 

DOTA9AO 

UNIDADE 
OR9AMENT RIA 
ATIVIDADE/PROJETO 
ELEMENTO DE DESPESA 
FONTE 

30700 - Secretaria Municipal de Sa自de 
030701 - Fundo Municipal de Saude de Po96es 
10.122.09.2.038 - Manuten,o da Secretaria de Saロde 
3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Juridica 
02 - Receitas e Transf. de Impostos 

Po96es - BA, 31 de maro de 2020 

Atenciosamente, 

J、ァり  
ustavo Correia 5iiv 

Setor de Contabilidade 

● 
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Leandr 

畿 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

轟CNPJ: 14.200.242/0001-65==& 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Juridica 

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

o pedido da Secretaria Municipal de Sa"de, encaminha para deferimento e aprova9ao desta 

Procuradoria, referente ao processo administrativo n。. 078/2020, considerando a necessidade do 

instalaao, manuten9ao e revisao geral em aparelhos eletro-hospitalar como medidas preventivas a 

respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assistencia qualificada atrav6s da 

Secretaria de Sa"de do Municipio. 

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 Comisso de Licitaao possa 

executar suas atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a vossa aprecia叫o e aprova弾o se em conson合ncia 

Gabinete do Prefeito, 31 de maro de 2020. 



驚  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 

ESTADO DA BAHIA 

pARECER JURiDICO 

EMENTA: Processo Administrativo n. 078/2020. 

Dispensa n. 074/2020. 

Obieto: Instala戸o, manuten'5o e revisきo geral em 

anarelhos eletro-hospitalar como medidas preventivas 
ao COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal ae 

Sa"de deste municipio 

Assunto: Parecer Juridico 
CONTRATADO: JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

formu lado pe lo Exmo. Sr. Prefeito versando sobre a Contrata'o di reta 

nor dispensa de licita9 o referente a Insta la9含o, manuten'ao e revisaO 

&eral em aparelhos eletro-hospitalar como medidas preventivas ao し iviu- 

19. em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste municipio 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justiticou a 

necessidade do servi9o e colacionou aos autos ampla documenta9o do 

objeto desta dispensa, bem como cota96es que demonstram que a 

emiDresa apresentou o melhor custo-beneficio 
Inicialmente, cabe ressaltar que a contrata'ao ae onras, 

servicos, compras e aliena96es a ser feita por6 rgos publicos dever白  ser 

orecedida, em regra, por licita‘きo, conforme estabelece o artigo 3/, inciso 

XXI da Constitui 谷o Federal, bem como o artigo 29 da Lei fl.2. 8.666/93, 

devidamente atualizada pelo decreto n29.412/18 

Sucintamente, o mestre Rely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita戸o: 

'Licita9o' o procedimento administrativo mediante o qual a 

Administra95o seleciona a proposta mais vantajosa para o 

contrato de seu interesse" 

Pa. da Bandeira,02 - Ceniro-Pocees/Ba ・  Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 



難  PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 

,-1T'T, ESTADO DA BAHIA 

tJIOtSII LABOR ) 	 ' de saber not6rio a grave crise do sistema sanitarlo e 

de saude pdblica vivenciada nos 白  ltimos meses por diversos paises, 

decorrente da dissemina9o e prolifera'o de um novo coronavirus 

(covid-19), inclusive o Brasil 

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

oropaga, o Estado brasileiro vem adotando algumas provid倉ncias a fim de 

combater a sua transmiss谷o no pais. Dentre tais provid6ncias, fora editada 

a Lei n9 13.979/2020, que disp6e sobre medidas para enfrentamento da 

emergencia 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 contrata9百o direta 

nos casos de aquisi9含o de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de saude p"blica 

decorrente do coronavirus. 

Afim de facilitar e a assistir o enfrentamento ao surto do 

coronavirus no pais e no mundo, o Estado brasileiro, dentre outras 

medidas previstas na Lei n2 13.979/2020, estabeleceu uma nova hip6tese 

de dispensa de licita戸o para contrata96es voltadas ao enfrentamento da 

situa9さo emergencial. 

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

Art. 42 - E dispens白vel a licita戸o para aquisi‘言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 p白blica que se anunciava, inconveniente seria 

submeter as contrata'6es n谷o apenas ao regime das licita96es, mas ao 

pr6prio regime de dispensa de licita戸o previsto na Lei n2 8.666/93 

Neste sentido, opinou o Advocacia Geral da Uniao, em seu parecer 

sobre o tema: 

Pa da Bandeira02 - Centro-Pog6es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

、 ‘ 需二七 ソ ESTADO DA BAHA 
G。“'I LA而つ I 、 h,., つーハ，、 finI Irコrろハ Hコ rnn十rコ十コrるn Hirp十コ pmPrロPnHa 

ESTADO DA BAHI 
(...) para a configura9谷o da contrata戸o direta emergencial por dispensa 

de licita戸o, devem ser preenchidos os seguintes 

pressupostos 

a) Demonstra戸o concreta e efetiva de que a 

aquisi戸o de bens e insumos de sa"de sero 

destinados ao enfrentamento da emergencia de 

saude 	publica 	de 	importancia 

internacional decorrente do coronavirus; 

b) Demonstra9きo de que a contrata9きo ' via 

adequada e efetiva para eliminar o risco 

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

formalmente em ordem; h白  requisi9谷o com descri戸o dos servi9os, bem 

como dota戸o or'ament白ria. 

Pelo exposto, opina-se pelo prosseguimento da contrata9o 

direta, nas considera'6es supra e nos termos e fundamentos do art. 04 da 

Lei n9 13.979/2020 e Decreto Federal n99.412/18. 

E o parecer. 

Po'6es/Bahia, 02 de Abril de 2020. 

YANNE M4 MATOS 
ASSESSORA .JURIDIA -DAB/BA 51735 

、  

P9a da Bandeira02 - Centro-Fo96es/Ba - Fone(7fl3431 -5800- Fax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 

NO 078/2020 

DISPENSA DE LICITA9AO 
NO 074/2020 

n 

INSTALA9AO E 
n 

MANUTEN9AO DE 
APARELHO ELETRO- 

HOSPITALAR 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 078/2020 

MODALIDADE LICITAT6RIA: DISPENSA DE LICITAAO N。  074/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saude 

OBJETO: instala9白o, manuten9白o e revis白o geral em aparelhos eletro-hospitalar como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assistencia qualificada 
atrav白s da Secretaria de Sa自de do Municipio 

CONTRATADO: JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595, pessoa juridica, 

Inscrito no CNPJ sob o n。  29.484.398/0001-60, com endereo na Rua Maria Pacheco 6606, 

Zabele, Vit6ria da Conquista ー  BA, CEP 45.078.424 

VALOR GLOBAL: R$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais) 

EMBASAMENTO LEGAL: art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。 9.41212018 e 

Lei 13.979/2020 

DATA DA DISPENSA: 03 de abril de 2020 

DATA DA RATIFICA9AO: 06 de abril de 2020 

DATA DA CONTRATA9AO: 06 de abril de 2020 

VIGENCIA: 06/04/2020 at白  30/04/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA9AO - PORTARIA N。  001/2020 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



pa--
4a !BEFE!"'A MUNICIPAL DE POcoES 
昌CINPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No078/2020 

OBJETO: instala"o, manuten"o e reviso geral em aparelhos eletro-hospitalar como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assistencia qualificada 
atrav白s da Secretaria de Sa自de do Municipio 

AUTUA9AO 

Aos 30 (trinta) dias do m's de marco de 2020, autuo o oficio requisit6rio da 

secretaria e os documentos que adiante se ve. 

価  
Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 



町  

昌  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 30 de Mar9o de 2020 

Oficio 131/2020 

Ac Gabinete, 

Ref.: Solicita戸o de Dispensa 

SOLICITAGAO  

Exp6e-se a necessidade de instala9白o, manuten"o e revis白o geral em aparelhos eletro 
hospitalar como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo 
assim, a assist6ncia qualificada atrav白s da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. 

● Exmo. Sr. Leandro Araujo Mascarenhas 

D.D. Prefeito Municipal de PO96ES 

Estimando a continua garantia da excelncia dos servios prestados pela Secretaria 
Municipal de Saude do Municipio de Po96es-BA, solicito que se inicie o Processo de 
Dispensa de Licita9白o para a presta9白o de servios em instala,o, manuten戸o e reviso 
geral em aparelhos eletro hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e na nova 
instala9ao do hospital que ser白  destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e 
diagn6stico ao novo coronavirus - COVID-19, como medidas preventivas a respeito do 
mesmo. Justifica-se tal solicita9ao, com base na Lei n。  13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, 
que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude pロblica de 
importancia internacional decorrente do Coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, 
especificamente ao Art. 4 que diz 

e 
Art. 4。  E dispens白vel a licita●o para aquisi9ao de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 

destinados ao enfrentamento da emerg白ncia de sa"de p白blica de import白ncia internacional decorrente do 
coronavirus 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 白  tempor白ria e aplica-se apenas 
enquanto perdurar a emerg6ncia de sa白de publica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus 

§ 2 。 Todas as contrata"es ou aquisi"es realizadas com fuicro nesta Lei sero imediatamente 
disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, al白m das informa96es previstas no§ 3o do art. 8。  da Lei no 12.527. de 18 de novembro de 2011 o 
nome do contratado, o nロmero de sua inscri 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 Pablico suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de 自  nica fornecedora do bem ou servio a ser 
adquirido. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

Art. 4。-。 A A aquisi"o de bens e a contrata"o de servios 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 pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

Rua: cardeal de IFVH 75 Otltro, Po6es-Ba e-mail flnanceirosaude2O17@gmail corn. Fona (77) 3431-4350 
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町  

昌  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Art. 4。-B Nas dispensas de licita9白o decorrentes do disposto nesta Lei! presumem-se atendidas as 

condi"es de: (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926 de 20201 

~ -~ ocorr白ncia de situa"o de emerg白ncia (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 20201 

II - necessidade de pronto atendimento da situa9白o de emerg白ncia (Incluido pela Medida Provis6ria n。  
926, de 20201 

Ill ー  exist白ncia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta"o de servi9os, equipamentos e outros 
bens, pロblicos ou particulares; e (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

IV - imita,o da contrata,o 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa"o de emerg白ncia. (Incluido 

pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

Art. 4。-。 C Para as contratac6es de bens, servios e insumos necess白rios ao enfrentamento da 
emerg6ncia de que trata esta Lei, n白o ser白  exigida a elabora9白o de estudos preliminares quando se tratar ae 
bens e servios comuns. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 20201 

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

Art. 4。-E Nas contrata"es para aquisi,o de bens, servi9os e insumos necessrios ao enfrentamento 
da emerg白ncia que trata esta Lei, ser自  admitida a apresenta●o de termo de refer白ncia simplificado ou de 
projeto b白sico simplificado. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

§ 1。  0 termo de refer6ncia simplificado ou o projeto b白sico simplificado a que se refere 
o caput conter: (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

I ー  declara"o do objeto; (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 20201 

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

Ill - descri"o 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白rios de medi9白o e pagamento' (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

VI ー  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 no926, de 2020) 

b) pesquisa publicada em midia especializada (Incluido pela Medida Provis6ria no926, de 2020) 

c) sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo' (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 
2020) 

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

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

VII - adequa戸o or9amentria. (Incluido pela Medida Provis6ria no926, 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) 

§ 3 。 Os pre9os obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput n白o impedem a 
contrata戸o pelo Poder Publico por valores superiores decorrentes de oscilaゆes ocasionadas pela varia9白o de 
pre9os, hiptese em que dever白  haver justificativa nos autos. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 

Rua: Cardeal da 5ii , 75, Cantro, Po96es-Ba e-mail financeirosaude2ol7@gmaircom, Fone (77) 3431・4350 
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町  

昌  

VS PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SACDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

2020) 2020) 

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

Art. 4°-F Na hipotese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação 
relafiva regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, 
ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa 5 Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituição. (Incluido pela Medida Provisoria 
n° 926, de 2020) 

Art. 4。-G Nos casos de licita"o na modalidade preg白o, eletrnico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisi'o de bens, servi9os e 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) 

Art. 4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrõnico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. fIncluido pela Medida Provisoria n° 926, de 
2020) 

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

§ 2o Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente ter白o efeito devolutivo. (Incluido pela Medida 
Provisria n。  926. de 2020) 

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for número impar, este sera arredondado para o 
número inteiro antecedente. f Incluido pela Medida Provisoria n° 926, de 20201 

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

§ 3。  Fica dispensada a realiza9白o de audiencia publica a que se refere o art. 39 da Lei n。  8.666, de 21 
de iunho de 1993 para as licita加es de que trata o caput. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

Art. 4。-H Os contratos regidos por esta Lei tero prazo de dura"o de at白  seis meses e poder白o ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situa'o de emerg6ncia de saude p"blica. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

Art. 4o-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administraco o自blica 
poaera prever que os contratados tiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi96es contratuais, aci'scimos 
ou supress6es ao objeto contratado, em at白  cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

§ 3° Fica dispensada a realização de audiência pCiblica a que se refere o art. 39 da Lei n° 8.666, de 21  
de iunho de 1993 para as licitações de que trata o caput. fincluido pela Medida Provisoria n° 926, de 2020) 

Art. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei tort) prazo de duração de até seis meses e poderão ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situação de emergência de saúde pública. f Incluido pela Medida Provisoria n° 926, de 20201 

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

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cota9Oes realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LIDA,6 a que melhor 
atende as demandas desta secretaria, Com isso, solicito que se providencie contrato entre o 
Fundo Municipal de Saude, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa JOHN 
RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595, inscrita no CNPJ sob n。  

a 29.484.398/0001-60, cujo objeto 白  a presta頭o de servicos em instala頭o. manutenc白o e 
W revisao gerai em aparelhos eletro hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e 

na nova instala'o do hospital que ser白  destinado a receber possiveis pacientes com 
sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID-19, como medidas preventivas a 
respeito do mesmo, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude, ficando o valor 
contratual em R$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais). Vale ainda ressaltar 
que o contrato ter自  vig白ncia ao dia 06 de Abril do ano em curso, com prazo at6 o dia 30 de 
Abril do ano de 2020. Para maiores esclarecimentos segue anexo Lei n。  13.979/2020 e 
Decreto Municipal n。  135/2020 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cotações realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, é a que melhor 
atende as demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie contrato entre o 
Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa JOHN 
RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 07691634595, inscrita no CNPJ sob n° 

aa 29.484.398/0001-60, cujo objeto é a prestação de servigos em instalagão, manutenção e 
W revisão geral em aparelhos eletro hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e 

na nova instalação do hospital que sera destinado a receber possiveis pacientes com 
sintomas e diagnóstico ao novo coronavirus - COVID-19, como medidas preventivas a 
respeito do mesmo, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, ficando o valor 
contratual em R$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais). Vale ainda ressaltar 
que o contrato terá vigência ao dia 06 de Abril do ano em curso, com prazo até o dia 30 de 
Abril do ano de 2020. Para maiores esclarecimentos segue anexo Lei n° 13.979/2020 e 
Decreto Municipal n° 135/2020. 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota'o 
Orament自ria a seguir especificada 
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 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
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町  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para 
a contrata戸o de empresa para a presta,o dos referidos servi9os acima citados, neste 
municipio. 

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

Atenciosamente, 

／ぐ  

- Jorge Lu 篇rtos Lemos 
Sec. Municipl de Sa"de de Poc6es 

叢?46t Rua Cardeal da Silva, 75, Certo. Po6es-Ba e-mail. llnanceirosaude2ol 7@gmail com. Fone. (77) 3431-4350 
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