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PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 072/2020 

MODALIDADE LICITAT6RIA: DISPENSA DE LICITA9AO N。  069/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saude 

OBJETO: fornecimento de lcool 70% como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 

(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde 

CONTRATADO: CARLOS ALEXANDRE SILVA, pessoa jurIdica de direito privado,inscrito no 

CNPJ sob n。  29.087・ 649/0002-54, com endereo comercial a Pra9a Monsenhor Honorato n。  
366,Bairro Centro, Po96es-BA, CEP: 45.260-000 

VALOR GLOBAL: $ 18.711,00 (dezoito mil setecentos e onze reais). 

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

DATA DA DISPENSA: 19 de maro de 2020 

DATA DA RATIFICA9AO: 19 de maro de 2020 

DATA DA CONTRATA9AO: 19 de mar9o de 2020 

VIGENCIA: 19/03/2020 at白  27/03/2020 
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It! !WE!Th1A MUNICIPAL DE POcoES 

昌CINPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No072(2020 

OBJETO: fornecimento de 白  lcool 70% como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de. 

AUTUACAO 

Aos 17 (dezessete) dias do m's de maro de 2020, autuo o oficio requisit6rio 

da secretaria e os documentos que adiante se v. 

お，  
Samanta de Ara自jo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 17 de Maro de 2020. 

Oficio 119/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita"o de Dispensa 

SOLICITAいO 

Exp6e-se a necessidade do fornecimento de 白  lcool 70% como medidas e orienta戸es a 
respeito do Coronavirus (COVID-1 9), em especifica"o conforme tabela de quantitativo, 
garantindo assim, a assist白ncia qualificada atrav白s da Secretaria Municipal de Sa自de deste 
Municipio. 

Exmo. Sr. Leandro Arajo Mascarenhas 

D.ID. Prefeito Municipal de PO96ES. 

Estimando a continua garantia da excelncia dos servi9os prestados pela Secretaria 
Municipal. de Saロde do Municipio de Po96es-BA, solicito que se inicie o Processo de 
Dispensa de Licita'o para o fornecimento de lcool 70% como medidas e orienta"es a 
respeito do Coronavirus (COVID-19). Justifica-se tal solicita9巨o, com base na Lei n。  13.979, 
de 06 de Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da 
emerg白ncia de saロde p"blica de importncia internacional decorrente do Coronavirus 
respons白vel pelo surto de 2019, especificamente ao Art. 4 que diz: 

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

§ 1。 A dispensa de licita"o a que se refere o caput deste artigo e temporria e aplica-se apenas 
enquanto perdurar a emergencia de saude publica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus 

§ 2 。 Todas as contrata"es ou aquisiいes realizadas com fuicro nesta Lei sero imediatamente 
disponibilizadas em stio oficial especfico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, alm das informa"es previstas no§ 3。  do art. 8。  da Lei n。  12.527, de 18 de novembro de 2011 o 
nome do contratado, o n自mero de sua inscri"o na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contrata"o ou aquisi o 

§ 3 Excepcionalmente, ser白  possivel a contrata"o de fornecedora de 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 P"blico suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de a nica fornecedora do bem ou servio a ser 
adquirido. I Incluido Dela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

器 Art. 4-Arestringe a equfuncionamento鰻競鴛鷲鴛Je servios a que seor se responsabilizeProvisria n 926. de掛ole認農o art. 4 no sedies de uso e 

cond
I Art. 4-B Nas dispensas de licita o decorrentes do disposto nesta Lei

, presumem-se atendidas as
condi es de: (Includo pela Medida Provis ria n 926. de 20201 

P畔6醜  
’一ー~~・ー  ,ー・ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

I - ocorr6ncia de situa戸o de emerg白ncia' (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 20201 

II - necessidade de pronto atendimento da situa"o de emerg白ncia; (Incluido pela Medida Provisria n。  
926. de 2020) 

III - exist白ncia de risco a seguran9a de pessoas, obras1 presta'o de servios, equipamentos e outros 
bens, p"blicos ou particulares e (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

IV - limita"o da contrata,o 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa"o de emerg白ncia. (Incluido 
pela Medida Provis6ria no 926. de 20201 

Art. 4。-C Para as contrata"es de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da 
emerg白ncia de que trata esta Lei, n白o ser白  exigida a elabora"o de estudos preliminares quando se tratar de 
bens e servi9os comuns. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

Art. 4。-D O Gerenciamento de Riscos da contrata"o somente ser exigivel durante a gest百o do 
contrato. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

Art. 4-E Nas contrata"es para aquisi"o de bens, servios e insumos necess白rios ao enfrentamento 
da emergencia que trata esta Lei, ser白  admitida a apresenta9白o de termo de referncia simplificado ou de 
projeto b自sico simplificado. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

§ 10 0 termo de refer白ncia simplificado ou o projeto b白sico simplificado a que se refere 
o caput conter自: (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

l - declara"o do objeto' (Incluido pela Medida Provisria n。  926. de 20201 

II - fundamenta"o simplificada da contrata9白o; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

川  - descri"o resumida da solu9白o apresentada' (Incluido pela Medida Provisria n。  926, de 2020) 

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

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

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

a) Portal de Compras do Governo Federal' (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

● b) pesquisa publicada em midia especializada (Incluido pela Medida Provis6ria n 926. de 20201 

c) stios eletr6nicos especializados ou de dominio amplo; (Incluido p eIa Medida Provis6ria n。  926. de 
20201 

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

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores' e (Incluido pela Medida Provisうria n。  926. de 
2020) 

VII ー  adequa"o oramentria. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 20201 

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

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

Art 4o-F Na hiptese de haver restri"o de fornecedores ou prestadores de servi9o, a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poder dispensar a 

Rua crdeal da Siva 75, centro, Po'es-Os oinail franceiosaudo20I7Cqmeil.cocn, Feno: (77) 3431-4350 嵩鷲461*- I-. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SACDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

apresenta"o de documenta"o relativa a regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou 
mais requisitos de habilita戸o, ressalvados a exig'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.I Incluido 
pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

apresentação de documentação relativa A regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou 
mais requisitos de habilitagbo, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa A 
Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso )00(111 do caput do art. 7° da Constituição. f Incluido 
pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

Art. 4o-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 emergencia de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitat6rios sero reduzidos pela metade. flncluido pela Medida Provis6ria no926. de 
20201 

 Art. 4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregào, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisig.ão de bens, servigos e insumos necessérios ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. (Incluido pela Medida Provisária n° 926, de 
20201 

§ 1。  Quando o prazo original de que trata o caput for n自mero i mpar, este ser arredondado para o 
nmero inteiro antecedente. (Incluido pela Medida Provisria no 926, de 20201 

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

§ 2o Os recursos dos procedimentos licitatrios somente terao efeito devolutivo. (Incluido pela Medida 
Provis6ria no 926, de 20201 

§ 2° Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. fIncluido pela Medida 
Provisória n° 926, de 2020) 

§ 3。  Fica dispensada a realiza●o de audincia pロblica a que se refere o art. 39 da Lei n。  8.666. de 21 
de lunho de 1993 para as licita"es de que trata o caput. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

§ 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei n° 8.666, de 21  
de [unho de 1993 para as licitações de que trata o caput. f Incluido pela Medida Provisória n° 926, de 20201 

S • Art. 4。-H Os contratos regidos por esta Lei tero prazo de dura"o de at6 seis meses e poder白o ser 
prorrogados por perodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situa,o de emerg6ncia de sa"de p"blica. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

Art. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duraçáo de até seis meses e poderão ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situação de emergAncia de saúde pública. (Incluido pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

Art. 4-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei a administra"o p自blica 
poder prever que os contratados fiquem abrigados a aceitar1 nas mesmas condi"es contratuais, acrscimos 
ou supress6es ao objeto contratado, em at白  cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato. (Incluido Dela Medida Provis6ria no 926. de 2020} 

Art. 4°-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei a administração pública 
poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato. fIncluido pela Medida Provisória n° 926, de 20201 

E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, a empresa que nos 
fornece o produto em questao n白o ter como fornecer, em raz白o de n白o ter em seus 
estoques, por conta da grande demanda solicitada nos ltimos dias. Para maiores 
esclarecimentos segue anexo Lei no 13.979/2020 e Decreto Municipal no 131/2020 

E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, a empresa que nos 
fornece o produto em questão não terá como fornecer, em razão de não ter enn seus 
estoques, por conta da grande demanda solicitada nos últimos dias. Para maiores 
esclarecimentos segue anexo Lei n° 13.979/2020 e Decreto Municipal n° 131/2020. 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cota"es realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa CARLOS ALEXANDRE SILVA, e a que melhor atende as 
demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie contrato entre o Fundo 
Municipal de Saロde, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa CARLOS 

a ALEXANDRE SILVA, inscrita no CNPJ sob no 29.087.649/0002-54. cujo objeto 白  o 
ー  tornecimento ae aicooi lUto como mealaas preventivas a respeito ao uoronavirus (UUVIU- 

19), em atendimento a Secretaria Municipal de SaOde, ficando no valor de R$ 18.711,00 
(dezoito mil setecentos e onze reais). Vale ainda ressaltar que o contrato ter vigencia ao dia 
19 de Maro do ano em curso, com prazo at6 o dia 27 de Maro do ano de 2020. 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cotações realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa CARLOS ALEXANDRE SILVA, 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 CARLOS 

• ALEXANDRE SILVA, inscrita no CNPJ sob n° 29.087.649/0002-54, cujo objeto é o 
fornecimento de álcool 70% como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID- 
19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, ficando no valor de R$ 18.711,00 
(dezoito mil setecentos e onze reais). Vale ainda ressaltar que o contrato terá vigência ao dia 
19 de Março do ano em curso, com prazo até o dia 27 de Março do ano de 2020. 

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

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Básica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Média e Alta Complexidade 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
FONTE 02 — Receitas e Transf. de Impostos 

14- Transferência de Recursos 
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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 servios acima citados, neste 
municipio 

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

Atenciosamente, 

一  Jorje包，やntos. 1.叩os 一  
aec. iwunにI四I ue' au叫oe raFyes 

Rua Cndeal da Silva, 75, Centro, Po es-Ba e-mail: Th-ancerosaude20I7 gnail.cut', Fone: (77)3431・4350 
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Presid6ncia da Rep"blica 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N。 13.979,  DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Texto compilado 

Begulamento  

B旦gulamento  

Dispうe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergencia de sa"de pロblica de import合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, 1。  Esta Lei disp6e sobre as medidas que podero ser adotadas para enfrentamento da emerg'ncia de 
sa"de pロblica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus respons自vel pelo surto de 2019 

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

§ 2 。 Ato do Ministro de Estado da Saロde dispor白  sobre a dura"o da situa"o de emergencia de sa"de p"blica 
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 Organiza9白o Mundial 
de Saロde. 

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

~ - isolamento: separa9言o de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contamina"o ou a propaga9言o do 
coronavIrus; e 

II - quarentena: restri9白o de atividades ou separa"o de pessoas suspeitas de contamina頭o das pessoas que 
n白o estejam doentes, ou de bagagens, cont6ineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 
contamina"o, de maneira a evitar a possivel contamina戸o ou a propaga戸o do coronavirus. 

a,. Pargrafo ロ  nico.一  As defini6es estabelecidas pelo Artigo I do Regulamento Sanitrio Internacional, constante 
.]oanexo ao u ecreto rr i U・4l z ae iu ae  janeiro oe zutu apuicam-se ao ousposio nesta ter, no que couoer. 

Art. 3。  Para enfrentamento da emerg6ncia de sa"de pOblica de import白ncia internacional decorrente do 
coronavirus, as autoridades podero adotar, no 白  mbito de suas compet'ncias, dentre outras, as seguintes 
medidas: 	(Reda"o dada  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Iー  isolamento; 

II - quarentena; 

Ill ー  determina"o de realiza"o compuls6ria de: 

a) exames medicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clinicas; 

d) vacina"o e outras medidas profilticas; ou 

w .pIanaIto.gov.br/ccivil_O3/_ato2OI 9-2022/2020/lei/LI 3979.htni 1/6 
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' b) tratamentos mdicos especficos; 

IV - estudo ou investiga9白o epidemiol6gica; 

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

VI - restri"o excepcional e tempor台ria, conforme recomenda"o t'cnica e fundamentada da Ag'ncia Nacional 
de Vigil自ncia Sanit白ria, por rodovias, portos ou aeroportos de: 	(Reda9自o dada  pela Medida Provis6ria no 926 
de 2020) 

a) entrada e saida do Pais; e 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

b) locomo"o interestadual e intermunicipal; 	(Incluido  p?Ia Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

VII - requisi"o de bens e servi9os de pessoas naturais e juridicas, hip6tese em que ser garantido o 
pagamento posterior de indeniza"o justa; e 

V川ー  autoriza"o excepcional e temporria para a importa"o de produtos sujeitos き  vigilncia sanitria sem 
● eistro na Anvisa, desde que 

a) registrados por autoridade sanitria estrangeira; e 

b) previstos em ato do Minist6rio da Saロde. 

§ 1。  As medidas previstas neste artigo somente podero ser determinadas com base em evidencias cientficas 
e em an白lises sobre as informa加es estrat6gicas em sa"de e deverao ser limitadas no tempo e no espa9o ao minimo 
indispens白vel白  promo"o e a preserva"o da sa自de pロblica. 

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

I - o direito de serem informadas 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; 

III ー  o pleno respeito 白  dignidade, aos direitos humanos e 白  s liberdades fundamentais das pessoas, conforme 
“「e叩niそaon Artigo 3 do Regulamento Sanitrio Intemacional, constante do Anexo ao Decreto n。  10・212 de 30 de 
' 	aneiro ae ZUtU. 

§ 3o Ser白  considerado falta justificada ao servi9o p自blico ou 白  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 descumprimento 
delas acarretar responsabiliza9白o, nos termos previstos em lei. 

§5o Ato do Ministro de Estado da Sa"de: 

I ・  dispor白  sobre as condi6es e os prazos aplic白veis 白  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. 

proviotn no inoioo VI do一  saput douto artigo. 

§ 6。  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Sa"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戸o de competncia para a resolu"o 
dos casos nele omissos. (Inclu「do  pela Medida Provis6ria n。  927 de 2020) 

§7o As medidas previstas neste artigo podero ser adotadas 

I- pelo Ministrio da Sa"de; 

II ・  pelos gestores locais de sa自de, desde que autorizados pelo Ministrio da Saロde, nas hip6teses dos incisos 
I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou 

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

§ 8 。 As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, dever白o resguardar o exercicio e o funcionamento 
de servios p自blicos e atividades essenciais. 	(incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 9 。 0 Presidente da Repロblica dispor白, mediante decreto, sobre os servi9os pOblicos e atividades essenciais 
a que se referem o§ 8。. 	(Incluido. pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execu9白o de servi9os 
pblicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente podero ser adotadas 
em ato especifico e desde que em articula"o prvia com o Org白o regulador ou o Poder concedente ou 

sutorizador. 	(Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 
§ 11. E vedada a restri9白o 自  circula"o de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de servios 

pblicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no§ 9。, e cargas de qualquer esp'cie que possam 
acarretar desabastecimento de g白neros necess白rios 自  popula"o. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 .SJQ 
2020) 

e6,a+eh 

Art. 4。  E dispens'vel a licita9白o para aquisi9ao de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergencia de sa"de p自blica de importncia internacional decorrente do coronavirus 
de que trata esta Lei. 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria n。 926,  de 2020) 

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

§ 2 。 Todas as contrata96es ou aquisi6es realizadas com fulcro nesta Lei sero imediatamente disponibilizadas 
am stio oficial esDecifico na rede mundial de comoutadores (internet). contendo, no aue couber, al6m das 
"nTorma9oes previstas no§  Y ao art. a。  aa Lei n 1z.b21 ae ia ae novernoro ae zull o nome ao conirataao, o 

nロmero de sua inscri9白o na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 
contrata"o ou aquisi"o. 

§ 3o Excepcionalmente, ser白  possvel 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 Pロblico 
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de ロ  nica fornecedora do bem ou servi9o a ser adquirido. 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

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

1- ocorrencia de situa●o de emergencia; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situa戸o de emergencia; 
926  de 2020) 

(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  

   

川・  existncia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta"o de servios, equipamentos e outros bens, 
pblicos ou particulares; e 	(Incluido  pela Medida Provis6ria no 926 de 2020) 
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一  lv - limita戸o da contrata9白o 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa9白o de emerg白ncia. 	(Incluido 
pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

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

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

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

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

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

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

● IV ー  requisitos da contrata o; 	(Incluido pela Medida Provis6ria nD 926 de 2020) 

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

VI ・  estimativas dos pre9os obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes parmetros: 	(Incluido  I2旦」旦  
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) stios eletrnicos especializados ou de dominio amplo; (Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 

d) contrata加es similares de outros entes pdblicos; ou 	(Inclu ido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

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

一 	§2o Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade comoetente. ser白  disoensada a estimativa de 
,re9osロe que trata o inciso vi ao caput. 	jinciuiao  peia Medida Vrovisona n" 926 de 2U2U) 

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

Art. 4。-F Na hiptese de haver restri"o de fornecedores ou prestadores de servi9o, a autoridade competente, 
excepcionalmente e mediante justificativa, poder dispensar a apresenta弾o de documenta"o relativa 自  regularidade 
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilita"o, ressalvados a exig6ncia 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 白o. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 4。-G Nos casos de licitaC白o na modalidade preg白o, eletrnico ou presencial, cujo obieto seia a aauisicao 
ae Dens, servi9os e insumos necessanos ao enTrentarnento cia emergencia de que trata esta Lei, os prazos dos 
procedimentos licitat6rios sero reduzidos pela metade. 	(Includo pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

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

§ 2o Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente tero efeito devolutivo. 	(Incluido  Dela Medida  
rrovrsona n。り  Zb,  ae ZUZU) 

§ 3。  Fica dispensada a realiza"o de audi白ncia p'blica 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"o de at白  seis meses e poder百o ser 
prorrogados por perodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situa"o de 
emerg6ncia de saロde publica. 	(Includo pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 4-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra"o p"blica poder 
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi96es contratuais, acrscimos ou supresses 
ao objeto contratado, em at6 cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 	(Incluidoー  pela Medida 
Provis6ria no 926 de 2020) 

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

1- possiveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus; 

II ・  circula"o em 自  reas consideradas como regi6es de contamina戸o pelo coronavirus. 

Art. 6。  E obrigat6rio o compartilhamento entre rg白os e entidades da administra9白o p"blica federal, estaduaL 
distrital e municipal de dados essenciais a iaentttica9ao tie pessoas inrectacas ou com suspeita oe iniecyao peiu 
coronavirus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propaga9白o. 

§ 1。  A obriga9白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。  O Minist'rio da Sa"de manter自  dados p"blicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em 
investigac白o, relativos 白  situac言o de emergencia p"blica sanitria, 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 aquisi戸es e contrata96es a que se refere o caput do art. 4。, quando a movimenta"o for realizada 
por meio de Carto de Pagamento do Governo: 	(incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

~ - na execu"o de servi9os de engenharia, o valor estabelecido na alinea "a" do inciso I do caput do art. 23 da 
Lei no8.666 de 21 de  junho de 1993' e 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

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

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

びcio curto do 2010. 
Art. 8。  Esta Lei vigorar自  enquanto perdurar o estado de emerg'ncia de sa自de internacional decorrente do 

coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4。-H, que obedecero ao 
prazo de vig白ncia neles estabelecidos. 	(Reda"o dada  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 9' Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9o 

Brasilia, 6 de fevereiro de 2020; 199。  da Independencia e 132。  da Rep自blica. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
S白rgio Mom 
Luiz Henrique Mendetta 

Este texto n白o substitui o publicado no DOU de 7.2.2020 
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3150 UND ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 330 ML 
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TERMO DE REFERENCIA 

RS 
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BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOL6GICOS 
LTDA 

CNPJ: 07.580.167/0001-18 I E 67.180.778 IM 0010000 
Reg Anvisa n21.08.875-3 & nQ G4H6925H6305 

Rua E Quadra F Lote 15 nQ 440 DistrIto IndustrialMandacaru 
Jequi‘ー  BA, CEP. 45.210.172 

Tel. (73) 3526 1212 FAX. (73) 3526 0ユ02 

BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS 
LTDA 

CNPJ: 07.580.167/0001-18 IE 67.180.778 IM 0010000 
Reg Anvisa n21.08.875-3 & ng G4H6925H6305 

Rua E Quadra F Lote 15 ng 440 Distrito Industrial Mandacaru 
Jequié - BA, CEP. 45.210.172 

Tel. (73) 3526 1212 FAX. (73) 3526 0102 

● • 

Jequi', 16 de Maco de 2020. Jequié, 16 de Maço de 2020. 

Ao Setor de compras 

Sec. Municipal de Sa'de 

Ao Setor de compras 

Sec. Municipal de Sande 

1 3150 UND ALCOOL 70% EM EMBALAGEM DE 330 ML R$ 	6,20 R$ 	19.530,00 

Total R$ 	19.530,00 

／  に／・ ‘Z 
,BASt儒ED1CAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E 
000NTOLOGICOS LTDA/ 
CNPJ: 07.580.167/0001 -18 
SRGIO CARLOS DE NOVAES BARRETTO. 
SOcio ADMINISTRADOR 
RG: 04.626.556-28 
CPF: 647.459.615-53 

„BASErAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E 
ODONTOLÓGICOS LTDA 
CNPJ: 07.580.167/0001-18 
SERGIO CARLOS DE NOVAES BARRETTO. 
SÓCIO ADMINISTRADOR 
RG: 04.828.556-28 
CPF: 647.459.615-53 

● • 

r 07.580.167/0001-18 
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Prefeitura Municipal de Po96es 
Ter ・4Sra lide Miiode2020 Ano" N 739 
Esta edi o encontra-se no site oficial deste ente 

1 

Prefeitura Municipal de 
PoC6es publica: 

Decreto N。. 13112020 de 17 de Maro de 2020 - Disp6e sobre as 
medidas para enfrentamento, temporrias e de preven●o da emergencia 
em saude pロblica decorrente do Coronavirus - COVID-19 no municipio de 
Po96es 一  Ba. 

A Lei exige que todo gestor 
publique seus atos no seu vesculo 

ofical para que a populaCao tenha 
acosso e sua ges伯o seja 

transparente e clara. 
A Imprensa Oficial criada atravs 

de Lei, cumpre esse patx止  

／~ 

n Diario Oficial do 
a MUNUCIPUO 

Gestor - Leandro Aa-aujo Mascarenhas / Sea'ethio - Governo謂itor - Ass, de Comunica"oPraa da Bandeira, 02 - Poes - BA 
CERTIFICA O DIGITAL: EQrWVCM7VK7-rRuAarAuQvW 
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 

N。  000001/2020 

==a:ここ  Score! CARLOS ALEXANDRE SILVA 

MAiS DOCE 

a3.3511 	 戸口亡  

P9A. MONSENHOR H. NASCIMENTo, 366 COMERcIO 
PO9OjES ・  BA - CEP: 45260-000 
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ー。!BUTA只lOs DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICPIO 
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Certificado tie Regularidade 

do F(;TS~CRi' 

Inscri‘自o: 	29.り87.E49/OCC2-54 

Raz旨o Sociai:CARLOS ALEXANDRE SILVA ME 

EndereCo: 	p C MONSENHOR HONORATO 365 / CENTRO! POCOES / B? /4 526O-3D0 

A Caixa Econ6mica TeGerai, no uso da atribuig吾o que l he Confere o Art 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certftica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situag合o regular perante o 
Fundo de Garantia dc Tempo de Servico - FC-TS 

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

Validade:07/03/2020 a 05/04/2020 

Certificag旨o N白mero: 2020030703491399391 299 

nforma‘百o obtida em 18/03/2020 15:57:09 

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

caiXa.gOV  broonsultac市pages'irnuressaojsf 
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CERT工DAO NEGATェVADE D倉B工TOS TRABALHェSTAS 

Nune: CARLOS ALEXAN二 RE SILVA 

(MATRIZ E FILI!CS CNPJ: 29.087.649/0002-54 
Car tidおo nC: 672463 ノ ;Thn -1UL 
Expedicao: 07/01/2020,a s 12:00:07 

Validade: C4/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Cert i fi ca-s e 	que 	CARLOS 	ALEXANDRE 	S 工 LVA 
(MATRェZ E Fmmェ5), inscr比o(a) no CNPJ sob ○  h 二  

29 ・ 087.649/0002-54, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
TI:: a b a 1 h i s t a s. 
Certidao emユ七ida com 'case no ar七．  M2-A da Congolュdacao das Le二 s コ。  
Trabalho, acrescentadd pela Lei r 。 12.44 コI de 1l de コ rido de 20一ー , 三  
n三  Re sol ucao Admェnユ S 七rat iva r 。  14 にノ20 二 l do Tribunal SuForユ o工 ， aこ  
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados cons七anてes des七a Cer七 idao saっ  de Ie s p0 n s a 1l ュ dade dos 
で1ib 、ュna ユs do Trabalho e esta。  己七ualizados a七巨  2 (doユs) Cユ a ミ  
anteriores a data da sua expedicao' 
Nコ  caso de pessoa う ormュcc, a Cer七maoci七es七己  a empresa err telaロこ。  
る  七odos os seus es七abelecユmantos, ag邑ncias ou 三il三aIs. 
A acel二ac含o des七a cert]dao condiこ三on三一Se 白  'si e r ュ -i-I-こ a ご昂、  do Sり三  
a 」七en七三cidade no poと亡 a 二  do Tご ibuna 」  Slユperior co Trabalho o 三
コ七erne七  （ o七七p: //www. ts七．ゴ us .br) 

Certid邑o emitida gratuitarnen七e, 

ェNFORMA9Ao ェMPORTANTE 
r: Banco Maclcoal de コevedores Trabalhistas constam ca dados 
rincessarios a identificagao das pessoas naturais e 」 u r .5. di c a s 
一 cadimolen七es peran七e a Justiga dc Trabalho quan七。  As obrigagjes 
03 七a oe二ecrdas em sentenca condena七dnia 七rans比ada em julLqadc ou en 
凸二ordos 」 udi cla 」 S trョha]his七as, 1しに11ユ S 士ye no concerncr・ し e ョ os 
ど＝こ o 二hi in en C os F 上 e 、ノ ide ri cia rias, a hororarユos, a m'IS し． as l 二  
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN9AS 

SETOR DE CONTABILIDADE 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Saロde, determino que Vossa 

Senhoria informe quanto 白  exist6ncia de recursos oramentrios capazes de atender 白  respectiva 

despesa ・  fornecimento de 白  lcool 70% como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 

(COVID-lO), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de. 

● 

Gabinete do Prefeito 	de mar9o de 2020. 

Lean a rajo昨  scarenhas 
eitoM u,ictpau 



乙  
stavo Correia Silva 

Setor de Contabilidade 

- a- -4a !REFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

轟CNPJ: 14.200.242/0001-65 

DO SETOR DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

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

pleito ali apresentado deve ser atendido, corn a urgencia solicitada, posto que h白  disponibilidade 
financeira e oramentria com a lei Orament白ria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei 

de Diretrizes Oramentria, sendo que a despesa da presente solicita"o ser白  custeada pela 
UNIDADE ORCAMENTARIA, conforme segue abaixo 

Unidade Orament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Sa自de 

030701 - Fundo Municipal de Saロde de Po"es 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten"o da Secretaria de Saロde 

10.301.09.2.040 - Gest百o das Aゆes de Aten"o B自sica 

10・ 304・09.2.042 - Gest白o das A96es de Vigil白ncia em Saロde 

10・ 302・09・ 2.044 - Manuten9自o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 

14 ・  Transferncia de Recursos 

Po加es - BA, 17 de maro de 2020. 

Atenciosamente, 



S 

fl!1EFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
編CNPJ: 14.200.242/0991-65 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Jurdica 

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

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

Procuradoria, referente ao Processo Administrativo no. 072/2020, considerando a necessidade de 

contrata9o de empresa para fornecimento de lcool 70% como medidas preventivas a respeito do 

Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de. 

Em tempo solicito parecerjuridico quanto legitimidade do procedimento para sua legalidade, em 

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

atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a sua aprecia叫o e aprovaao se em conson合ncia. 

Gabinete do Prefei o, de maro de 2020. 

S scarenhas 
ipal 
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PARECER JURIDICO 

EMENTA: Processo Administrativo n. 072/2020. 
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難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

MINUTA DO CONTRATO No 	/20 
CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTA9AO DE SERVICOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POC6ES, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pロblico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia - FONEIFAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001・65, neste ato representado pelo IIm.。  
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a 
empresa 	  pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o n。  	 , com 
endere9o na 	, n。  	, CEP 	, Bairro 	, 	 representado por, 
	  Portador da C白dula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o 
no 	  aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi加es da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato 

● de Fornecimento/Presta"o de Servios, mediante as cl白usulas e condi"es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 ・  Constitui objeto deste contrato o fornecimento de 白  lcool 70% como medidas preventivas a 
respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde 

1.2 	- A contrata"o dos servi9os submete-se 白  Lei n。  8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores alterac6es ou substituiC6es 
1.4 	- A presente contrata,o esta vinculada na Moaaliaaae ae UIbVtNb/k Uヒ  LIUI I AY/kU ir 

/20 	com base no, art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal no9.412/18: 
1.5 	- A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato, acrscimos 
ou supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita"o, de at白  25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com as 
altera9es da Lei n。  8.883/94 

II- CLAUSULA SEGUNDA ・  DOTA9AO ORCAMENTARIA E PRAZO 

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

一 	Unidade Orcament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Saロde 
. 	oaoiui ー  I-undo Municipal oe sauae ae ro9oes 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten弾o da Secretaria de Sa自de 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de Aten"o B白sica 
10.304.09.2.042 - Gesto das A6es de Vigil白ncia em Sa自de 
10.302.09.2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferncia de Recursos 

2.2 - A vigencia deste contrato ser at 	  contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser renovado por igual per「odo a crit6rio da administra"o 

III - CLUSULA TERCEIRA ・  PRE9O E CONDIC6ES DE PAGAMENTO E EXECU9AO 
3.1 - Os valores da planilha de custo referente ao evento que acompanhar a nota fiscal de 
execu,o do servi9o, UISPtNSA Ut LiUl I A AU ir 	I'U 
3.2 - O valor total deste contratoe de 	( 	 ) ) 



l iii !!EFEITU1tmjN11PAL DE POc6ES 

昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

3.2.1 - O pagamento atraves da apresenta"o da Nota Fiscal/Fatura de cada etapa do servi9o, da 
seguinte forma: 
3.3 - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/Fatura, o documento 
ser imediatamente devolvido para substitui"o e/ou emisso de Nota de Corre"o, ficando 
estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de qualquer reajuste ou 
atualiza"o do valor contratual. 
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser diariamente, ap6s a solicita"o da Contratante atravs 
de seu orgao respons白vel 
3.5- 0 recebimento do objeto desta licita9含o, obedecer 白  s normas fixadas na Lei 8.666/93, e as 
demais disposi96es constantes neste contrato. 
3.6-Competir ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza"o da entrega do objeto e 
registrar todas as ocorrncias e as defici'ncias verificadas em relatrio, cuja c6pia ser自  
encaminhada a contratada, objetivando a imediata corre9ao das irregularidades apontadas 
3.7- A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza●o do contratante, nao eximir 自  contratada de 
total responsabilidade na execu,o do contrato. 
3.8 - Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  esto inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento 

IV ・  CLUSULA QUARTA ・  OBRIGAC6ES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados 白  Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

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

b) Reconhecer os direitos da administra弾o, em caso de rescisao administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93; 

c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incid6ncias 
fiscais e contribui6es de qualquer natureza ou esp白cie, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenci白rios, sal白rios e quaisquer outros encargos necess白rios a perfeita execu,o do 
objeto deste contrato; 

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

e) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam 
a Contratada, independentemente de solicita"o; 

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

g)Cumprir, fielmente, as obriga96es assumidas, de modo que os servi9os contratados se 
realizem com esmero e perfei 白o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 

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

I) A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as condi"es de 
habilita"o e qualifica"o exigidas na licita叫o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei no 
8.666/93 

Par白grafo O nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
1. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Municipal; 
2. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
3. Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Dvida Ativa da Uniao e 

Tributos Federais; 
4. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
5 Prnva ris rsn.ilarirbrle iiuntn a .I,iqtica tin Trahalhn 

g)  

h)  
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CLUSULA QUINTA - OBRIGA9OES DA CONTRATANTE 
A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi加es pactuadas neste e os prazos para 
pagamento; 
A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a viq●ncia do contrato, a execucao dos 
servi9os ora contrataaos, soiicrtanao toaas as iniorma9oes que julgar necess白rio; 
Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Di白rio Oficial do Municioio. at白  
o UU1P1 i u UI/k Lii IL ao mes seguinte ao aa sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 
20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1。  da Lei n。  8666/93 com as 
altera96es da Lei n。  8.883/94; 
Pagar conforme estabelecido, as obriga96es financeiras decorrentes do presente Contrato, na 
integralidade dos seus termos; 
Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu"o dos servi9os, com poderes plenos para gerenciar t白cnica e administrativamente o 
mesmo; 
Fornecer, em tempo h白bil, 白  CONTRATADA todos os elementos t白cnicos e administrativos, 
necess白rios a execu"o das servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
sero realizados os servios, abjeto deste contrato 

VI- CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

6.1 -A CONTRATADA podero 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 execu●o deficiente, irregular ou inadequada dos 
produtos ou servios objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condi96es 
estipulados, implicar na aplica"o das penalidades contidas na Legisla9昏o em vigor 
6.3 ・  Al'm das penalidades previstas no "caput", e sem prejuizo das mesmas, a contratada ficar 
sujeito 白  s san96es, a seguir relacionadas: 

I)Advertencia; 
II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecu"o total; 
川) Rescis白o unilateral do contrato, na hip6tese de ocorrer o previsto no inciso II, sem 

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

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

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

6.4 ・  As multas ser白o descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas 
diretamente a tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir da data de sua comunica●o, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente 
6.5 ・  Para a aplica"o das penalidades aqui previstas, a contratada ser notificada para 
apresenta"o de defesa prvia, no prazo de 05 (cinco) dias 自  teis, contados a partir da notifica叫o. 
6.6 ・  As penalidades previstas neste contrato s白o independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuzo de outras medidas cabiveis 
6.7 - Pelo inadimplemento das obriga"es contratuais, a CONTRATANTE poder aplicar multa a 
CONTRATADA, caso n白o sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato, atualizado monetariamente. 
6.8 ・  Pelo descumprimento das obriga96es mencionadas na clusula segunda fica a contratada 
sujeito 白  multa di白ria de 0,1 % (um d白cimo por cento) do valor da contrata"o, contados a partir do 
primeiro dia subsequente 白  notifica"o de infra"o contratual at o 300 (trig6simo) dia do 
innilimniementn 

v ー  
a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

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

VII ・  CLAUSULA S'TIMA ・  DA RESCISAO E INEXECU9AO 
7.1 ・  O presente contrato poder ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei n。  
8.666/93 
7.2 ・  O descumprimento de qualquer cl白usula deste contrato, bem como de quaisquer disposi"es 
legais que a ele se apliquem, importar na sua imediata resciso, sem prejuizo de repara"o, pela 
parte faltosa, dos danos advindos desta resciso 
7.3 - A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e 
suas alteraces 
raragraro unico - Nas nipoteses ae rescusao com base nos incisos I a XI do art. 75 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白o implica, para a CONTRATANTE, vinculo ou obriga"o trabalhista, direta 
ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a 
salvo de qualquer litigio, assumindo todas as obriga96es fiscais, trabalhistas e previdenci白rias 
referentes ao pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste 
IX - CLUSULA NONA ・  COBRAN9A JUDICIAL 
As importncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu"o, 
constituindo este Contrato, ttulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten"o ou compensa戸o de crditos, sempre que possivel 

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

Po96es, 	de 	 de 20 

Leandro Arajo Mascarenhas 
MunicIpio de Po96es - BA 

Contratante 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratado 

TESTEMUNHAS 

1一  

CPF 2-CPF 



It!!EFEITh1A MUNICIPAL DE POcoES 

昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

GABINETE DO PREFEITO 

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

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

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

visando o fornecimento de lcool 70% como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 

(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de, conforme especificaao constante 

nos autos do processo administrativo por isso autoriza a deflagra9ao do procedimento de DISPENSA 

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

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

conforme Legislaao especifica em vigor. 

Po96es, 18 de maro de 2020. 

o 



fl PREFEITURAMUNICIPAL DE POcoES 
昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE DISPENSA 



Po96es BA, l9de 

o Nascimento 
missao 

Keli Cristin ij"c。蕊  GomesMembr. a Comisso 

IV!REFEnURA MUNICIPAL DE POc6ES 
k 	? 	CNPJ: 14.299.242/0001-65 

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N。  069/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 072/2020 

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Poc6es necessita proceder contrataco de emoresa 
para romecimento ce aicool 1W/o como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de. Por isso, e para restabelecer a ordem e o bom funcionamento do 
ente pdblico pe9o que se firme contrato com respectiva empresa abaixo por apresentar proposta mais 
vantajosa, obedecendo s normas da Lei 8.666/93, conforme especifica 且o da Secretaria Municipal de Sade 
solicitante do objeto; 

ふsp
CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura que recomendou por

Dispensa de Licita o; 

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

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

CONSIDERANDO, que a rela o do art. 197 com o inciso XXI do art 37. ambos da Constituic百o. ' da 
perreita narmonia. Us lermos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do Poder P自blico local a 
compet己ncia. Referida competencia se espraia pelas seguintes mat'rias: a) regulamentaao: bi fiscalizaco: cl 
conftoie; 0) execu9ao do servi9o, que podera ser teita diretamente ou atrav's de terceiros e tambm nor nessoa 
risica oujunaica Ge aireito privado. 

‘．に一 CONSIDERANDO, duasl certeza: a) a administra9o p"blica, como regra, deve contratar por meio de 
.icuayau;oj o roucu poiiuco local jamais se eximirade prestar o servio publico a sua popula 百o. Ambos so 
pnueipios corisulucionais expressos, ponarno, prrncipios que devem ser obedecidos por todas as normas do 
csiauo, inciusive peia Lei I ー  5.000/93. 

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 Administraao, criou-se imediatamente o interesse coletivo primrio 
visando o interesse social. 

m。 Com e base nomoralidade e public器二謂訟器慧帯器』票農器器姦農監為認隠  
finalidades precipuas da Administra 百o. Por essas raz6es comisso cumpre o apontado no parecer Juridico, 
usando art. 24, Inciso II, da Lei 8・666/93 e Decreto Federal n。  9.412/18, para a contrata戸o de CARLOS 
ALEXANDRE SILVA, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  29.087.649/0002-54,com 
endereo comercial a Praa Monsenhor Honorato n 366,Bairro Centro, Po6es-BA, CEP: 45.260-000, com 
valor global de $ 18.711,00 (dezoito mil§ wcenza-scnzeiyais). Registre-se e Publique-se. 

Marlucia Teixeira Rci 
Membro da Comissao 



昌CNPJ: 14.299.242/0001-65 

PprrrrrnTn S anTTZCIPAL DE POCOES 瞳‘馴  I7やr til UKA IVlUfll 

ATA/PARECER DA COMISSAO 

S 



fornecimento de 白  lcool 70% como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de 

O可eto 

CARLOS ALEXANDRE SILVA, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob 
no 29.087.649/0002-54 Contratado 

tV!REF EITURA MUNICIPAL DE POcoES 

昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE LICITA9AO 069/2020 

Reunio da Comiss白o Permanente de Licita●o da Prefeitura Municipal de Po"es, 
nomeada pela conforme Portaria n。  006/2017. Reunida com a finalidade especifica de 
instru"o de processo de DISPENSA DE LICITA9AO, art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 
e Decreto Federal n。 9.412/18, 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 contrata"o de CARLOS ALEXANDRE SILVA, pessoa juridica de direito 
privado,inscrito no CNPJ sob n。  29.087.649/0002・54,com endereo comercial a Pra9a Monsenhor 
Honorato n。  366,Bairro Centro, Po96es-BA, CEP: 45.260-000, com um valor global de $ 18.711,00 
(dezoito mil setecentos e onze reais). Aps an白lise profunda sobre a contrata9白o em comento, 
ressaltando ter sido dada a devida importncia ao fato de que o preo apresentado esta condizente 
com os praticados no mercado, conforme laudo de avalia叫o, nao havendo, portanto, 
superfaturamento. Nesse interim, somos de parecer favorvel, pela configura"o da Dispensa de 
licita,o, na conformidade do art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。  9.412/18, 
atualizada pela Lei 8.883 de 08/06/94. Devendo, pois, ap6s a devida homologa"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 demais membros da 
Comiss白o de Licita"o 

Po加es - Ba, 19 de maro de 

ascimento 
Pre ・ ‘dente 

Keli Crist辱 ' 」  - -ntos Gomes 
iviemoro oa しomissao 

論髭歓eiraRochaノ  
Membro da Comiss白o 



1.t !1EFEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 

昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ADJUDICA9AO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAいO N。  069/2020. 

A Comiss白o Permanente de Licita"o de Po"es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93 e Decreto Federal n。  9.412/18, e suas altera"es posteriores, e no Parecer Juridico, 
ADJUDICA o objeto, fornecimento de 白  lcool 70% como medidas preventivas a respeito do 
Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde. Visando a contrata o 
de CARLOS ALEXANDRE SILVA, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  
29・ 087.649/0002-54,com endere9o comercial a Pra9a Monsenhor Honorato n。  366,Bairro Centro, 
Po6es-BA, CEP: 45.260-000, pelo valor global de $ 18.711,00 (dezoito mil setecentos e onze 
reais) 

一
一一ーーー  

Po9。es - Ba, 19 de mar9.de 2020 
7 

～、  

Joao Pedro具些授主Nscimento 
rrespueuie 

 

誌品請裾烏旨貧3昂bー  
Membro da Comiss白o 

● 

Keli Cristin.'uij - - os Gomes 
Membro da Comiss白o 



Vt7 !1IFEITUIA MUNICIPAL DE POcoES 
\W eq 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITACAO N 069/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto 
Federal n。  9.412/18, e suas altera6es posteriores, e no Parecer Juridico, Ratifica o procedimento de 
contrata9ao direta por Ato da DISPENSA DE LICITACAO n。  069/2020. referente ど  fornecimento de 
lcool 70% como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 

Secretaria Municipal de Sa"de. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata9ao de CARLOS 
ALEXANDRE SILVA, pessoajuridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。 29.087.649/0002- 
54,com endere9o comercial a Pra9a Monsenhor Honorato n。  366,Bairro Centro, Po96es-BA, CEP: 
45.260-000, pelo valor global de $ 18.711,00 (dezoito mil setecentos e onze reais), vigencia do 
contrato de 19/03/2020 atd 27/03/2020. Ora ratificado. Po96es, Estado da Bahia, 19 de maro de 
2020. 

Gabinete do Prefeito, 19 de maro de 2020. 

Leandr面  ニ  JoMascrenhas 
o iviuniurjai 



Po96es, BA, 19 de mar9o de 2 

寿を，一~ 
Secret白rio Municipal stra e Planejamentos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CERTIDO DE PUBLICA9AO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITA9AO N。  069/2020 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determinacao leqal. o parecer conclusivo 
ao processo ae UIS1ヒNbA Lit LIUI IA(jAU, CUJO objeto e tornecimento de 白  lcool 70% como 
medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal 
de Sa"de. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata"o de CARLOS ALEXANDRE 
SILVA, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  29.087.649/0002-54,com 
endere9o comercial a Pra9a Monsenhor Honorato n。  366,Bairro Centro, Po加es・BA, CEP: 45.260- 
000, pelo valor global de $ 18.711,00 (dezoito mil setecentos e onze reais), foi devidamente 
divulgado com publica"o no mural da Prefeitura. 



scarenhas 
ipal 

畿 PREFEITURAMUNICIPAL DE POcoES 
eq 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N 069/2020 

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 e Decreto Federal n。  
9.412/18, e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITACAO n 069/2020 - Objeto: 
fornecimento de lcool 70% como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID・19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sabde. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrataao de CARLOS ALEXANDRE SILVA, pessoajuridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  
29.087.649/0002-54,com endereo comercial a Pra9a Monsenhor Honorato n。  366,Bairro Centro, Po96es-BA, 
CEP: 45.260-000, pelo valor global de $ 18.711,00 (dezoito mil setecentos e onze reais). 
A Comissao Permanente de Licita o, atrav6s de seu Presidente, dever自  tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: $ 18.7 11,00 (dezoito mil setecentos e onze reais). 

● Gabinete do Prefeit',' de maro de 2020 

● 



畿 !!FEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 
W
e
e) 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 autorizaao do fornecimento de' lcool 70% como medidas preventivas a respeito do 
Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sade . Mediante exposto 
lan9o o Ato formal para a contrata9ao de CARLOS ALEXANDRE SILVA, pessoa juridica de direito 
privado,inscrito no CNPJ sob n。  29.087.649/0002-54,com endere9o comercial a Praa Monsenhor Honorato n 
366,Bairro Centro, Po96es-BA, CEP: 45.260-000, pelo valor global de $ 18.711.00 (dezoito mil 
setecentos e onze reais), e posterior quitaao. 

Gabinete do Prefeito " de maro de 2020. 

● 

Lean .' ra'joMas1arenhas 
tu iviunicrai 



11V!!FEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 
昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CONTRATO 

● 



CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUいO 

t'PflFt,t IA fl MUNICIPALwo4oes Rua: cardeal da Silva, n。 75, centro, Po96es-BA, F 

Qove.wr・り・,・貢・ノ'onノ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO No 113/2020 FMS 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 

MUNICIPAL 	DE 	PO96ESCOM 

COPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAODE DE POCOESE A EMPRESA 

CARLOS ALEXANDRE SILVA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
p自blico, com sede situada na Pra9a da Bandeira, no 02, centro, Po96es-Bahia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm. 

Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com COPARTICIPACAO DO FUNDO 
a 	MUNICIPAL DE SAODE DE PO96ES, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito D自blico. 
ー 	inscrito no UNFJ sob o nu 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 Secret白rio o Sr. Jorge Luis Santos 
Lemos, brasileiro, inscrito no CPF sob n。  466.638.785-49, doravante denominado, 

CONTRATANTE, e a empresa CARLOS ALEXANDRE SILVA, pessoa jurdica de direito 

privado,inscrito no CNPJ sob n。  29・ 087.649/0002-54,com endere9o comercial a P9 Monsenhor 
HONORATO, n。  366,Bairro: Centro, Po96es-BA, CEP: 45.260-000, aqui denominada 

CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE LICITA9AO no 069/2020, nas disposi6es da Lei 
Federal 8・666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente 

contrato de fornecimento, mediante as cl自usulas e condi6es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de 白  lcool 70% como medidas preventivas a 
respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de, 

~ 	conforme descriC6es da DISPENSA DE LICITACAO no 069/2020 

9 i - A uontrataaa ticara obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato, acrscimos 
ou supress6es na aquisi9昏o dos materiais objeto da presente licita9白o, de at白  25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com suas 
ulteriores altera96es 

§ 2。  A presente contrata9ao est自  sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE 
LICITA9AO n。  069/2020, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal n 
131/2020, Portaria do Ministrio da Sa'de n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。: E Nas 
contrata96es para aquisi 百o de bens, servios e insumos necess白rios ao enfrentamento da 
emergncia que trata esta Lei ser admitida a apresenta9自  o de termo de referncia simplificado 
ou de projeto bdsico simplificado. (IncluIdo pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020). 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

a) O Regime de Execu9白o do presente Contrato 白  de Pre9o por item, independentemente de 
transcri9ao, e a Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94 
b) De 03 dias, a partir da solicita9ao da Contratante 
c) A a"o ou omiss含o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, nao eximir白白  contratada 
de total responsabilidade na execu9ao do contrato 
§10 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera加es da 
Lei 8.883/94 

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

transcrição, e Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações introduzidas pela Lei 
Federal N° 8.883/94. 

b) De 03 dias, a partir da solicitação da Contratante. 
c) A ação ou omissào, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá contratada 
de total responsabilidade na execução do contrato. 

§ 1° 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizará após adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as alterações da 
Lei 8.883/94. 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato ser白  da data de sua assinatura at o dia 27 de mar9o de 2020, e de 

p 	acordo com as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artiao 
ー 	i・ uoo ao uoaigo uivii brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 0 prazo do Contrato será da data de sua assinatura até o dia 27 de marco de 2020, e de 
acordo com as solicitaçães da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 

• 1.058 do Código Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA - PREcO, CONDIcoES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser自  de R$ 18.711,00 (dezoito mil setecentos e 
onze reais), resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os 
4・ 20s Pre9os ofertados ser白o fixos e irreajust自veis 
§1。 Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  esto inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 
deste instrumento 
§2。 0 pagamento ser自  efetuado, em ate 30 (trinta) dias ap6s a apresenta9白o da Nota 
Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue 
§3。 Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido documento ser imediatamente devolvido para substitui 白o e/ou emiss.o de Nota de 
Corre9自o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser白  considerado para efeito de 
qualquer reajuste ou atualiza9白o do valor contratual 

CLAUSULA QUARTA - PREP:), CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Prego Total do objeto ora contratado será de RE 18.711,00 (dezoito mil setecentos e 
onze reais), resultante das quantidades constantes da proposta de Preços. 
4.20s Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. 

§ 1° Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e 

despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 

quaisquer que, direta ou indiretamente, imphquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 
deste instrumento. 

§ 2° 0 pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias ap6s a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 

§ 3° Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 

referido documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de 

Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de 
qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta dos recursos da Dota o 
Orament白ria a seguir especificada: 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

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

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.30t09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Média e Alta Complexidade 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
Fonte 02 — Receitas e Transf. de Impostos 

14 - Transferência de Recursos 	( 	_1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

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

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAOES DAS PARTES CONTRATANTES 
6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1.1 A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA ser白  legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu9昏o deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, securit自rios, comerciais e outros fins, a eles n昏o 
se vinculando a CONTRATANTE a qualquer ttulo, nem mesmo ao de solidariedade; 

6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causadosa 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impericia ou 
imprud6ncia, na execu9白o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9自o ou 

a 	acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos: 
ー 	0.1 .q 1 UUIN I NA I Au/k assumira a responsabilidade total pela execu"o do contrato 

6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades 
de abastecimento contido no Edital, que 白  parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 Reconhecer os direitos da administra9ao, em caso de rescisao administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

6.1.7 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9ao do contrato, todas as condi96es 
de habilita9白o e qualifica9百o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei 
no 8. 666/93 
6.1.8 comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos e de for9a 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias" teis ap6s a verifica9百o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova9白o, em at 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de 
sua ocorrncia, sob pena de nao serem considerados; 
6.1・ 9 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 

a 	Pargrafo o nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
ー 	a; rrova ae regulardade junto 自  Fazenda Municipal; 

b) Prova de regularidade junto 自  Fazenda Estadual; 
c) Prova de regularidade junto 自  Fazenda Federal, referentea Divida Ativa da Uniao e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 
d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
e) Prova de regularidade junto a Justica do Trabalho. 
6.2 - DA CONTRATANTE: 
6・2.1 Pagar conforme estabelecido na Cl白usula Quarta, as obriga加es financeiras decorrentes 
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

6.2.2 A fiscaliza9o do fornecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 
6.2.3 Poder白  a fiscaliza9白o ordenar a suspenso total ou parcial ・ os servi9os, caso nao sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96-s que fizer, sem prejuizo de 
outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

6.2.4 Ordem de Compra 

CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES 

7.1 Para a aplica9白o das penalidades previstas ser白o levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra9百o Pロblica e a reincidencia na 

prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san96es administrativas 

previstas na Lei Federal n。  9.784/99: 

7.1.1 Advert6ncia 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 

Municipio 

7・ 1.2 Constituem ilicitos administrativos as condutas prevista na Lei Federal n.。8.666193, 
sujeitando-se os infratores 白  s comina96es legais, garantida a prvia e ampla defesa em 

一 	orocesso administrativo 

ー 	(・ 1・ i A inexecu9ao contratual, inclusive por atraso injustiticado na execu9ao do contrato, 

sujeitar o contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da 

infra"o, obedecidos os seguintes limites m白ximos: 

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

obriga9'o, inclusive na recusa do adjudicat自rio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 
negar-se a efetuar o reforo da cau9百o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convoca9自o; 

' 0,3% (trs d白cimos por cento) ao dia, at o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 
fixa inicial; 

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

ao trig6simo 

7・ 1・ 3・ 1 A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra9白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自  descontada da aarantia do 
ー 	contrataao taitoso. 

7・ 1・ 3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alm da perda desta, a contratada 

responder自  pela sua diferen9a, que ser自  descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administra9白o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 

7.1.3.4 N白o tendo sido prestada garantia, 白  Administra9ao se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta 

7.1.3.5 As multas previstas neste item n百o t'm carter compensat6rio e o seu pagamento no 

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

cometidas 

7.1.4 Sero punidos com a pena de suspens白o temporria do direito de cadastrar e licitar e 

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

disposi96es legais citadas. 

7.1.5 Sero punidos com a pena de declaraC白o de inidoneidade oara licitar 

e contratar com a Aomlnistra9ao, enquanto perdurarem os motivos\deterniinantes da puni"o ou 

POITURA S MUNICPAL,ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

at白  que seja promovida a reabilita9ao perante a autoridade competente para aplicar a puni頭o, 
os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO 
8.1 A rescisao poder白  ser: 
8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescis白o imediata, 
com as consequ6ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os motivos 
aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores altera96es, 
sem prejuizo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 
8.3 A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis首o, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra9旨o P白blica, em caso de rescis白o 

一一 	administrativa prevista no art. 77 e seQuinte da Lei n・  8.666/93 e suas alterac6es 
' 	a ・ 4 roaera ainaa o I、Il unicipio ae vo9oes, UA, a seu cnterio exclusivo e a qualquer tempo 

rescindir o contrato mediante prvio aviso 自  empresa contratada, com antecedencia minima de 
30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n'o tenha 
dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9白o do CONTRATO at a data da rescisao. 
8.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo n自o cumprimento de CLUSULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, contados 
da intima9ao do ato 
8.6 Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla弾o especifica, nao cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9o 
CLAUSULA NONA - CONDICOES GERAIS 
9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi自rios planos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 
executado por ela; 
9.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu9ao deste 
Contrato, quando necessario por conveniencia dos servios ou da Administra"o, respeitados os 
limites legais e os direitos assegurados 自  CONTRATADA; 

9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9白o, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.4 Nao Sera permitidos a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar 
este Contrato; 
9.5 Este contrato 白  regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma duvida em casos 
omissos 
CLUSULA D'CIMA - COBRAN9A JUDICIAL 
10.1 As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu"o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9白o ou compensa,o de crditos, sempre que possivel 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

6賛  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do presente 
Contnto 

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

igual teor e forma na presen9a de duaE testemunhas, que subscrevem depois de ido e achado 
conforme 

Po96es - Bahia, 19 de Mar9o de 2020 

Testemunhas 

CPF 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

sob o n° 28.121.995/0001-68. com  endereço na Av 
Jardim Guanabara. 1011, Bairro Boa Vista, Vitoria 
da Conquista - BA, CEP: 45026-145, Objeto 
pregação de Serviços anisticos para exibição de 
show musical com o cantor Tom Lamps, no dia 08 
de março, is 21 horas, no centro da eidade, durante 
a 	programação 	do 	Carnaval 	Poções 	2020, 
promovido pelo Município de Poções/BA, por 
imennedio 	da 	Secretaria 	Municipal 	de 
Adrninistração e Planejamento. 

R$ 3.000,00 

VINICIUS GARCIA REIS, pessoa fisica, inscrita 
no CPF if 017.347.405-58, residente e domiciliado 
na Av. Camp) Pithon, n° 106, Centro, Poções — 
Bahia. CEP: 45.260-000,Objeto locação de imovelCONTRATO 
pare funcionamento da instalação de antena de 
celular situado na Fazenda Pedra Praia I, Povoado 
de Morrinhos, Zona Rural. neste município. 

N" 93/2020 

RS 3.500,00 

03/03/2020 A 
31/12/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 056/2020, 

GILVAN BARBOSA SILVA - ME, pessoa 
jut-Mica de direito privado,Inscrito no CNPJ n° 
07.573.915/0001 - 35, coin endereço comercial Av. 

CEP 45.260-000 objeto Jesse Contrato para a 
aquisição de pneus e peças para reparo em 
atendimento a Secretarias de Educação desk 
Município 

C.oncgo Pithon, 768, Terre°, Centro, Poções/Babia. NO CONTRATO N" 47/2020 
FME 

RS 300.000,00 

20/03/2020 A 
31/12/2020 

PREGAO 
PRESENCIAL ór 

015/2020 

UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E 
COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado,Inscnto no CNN 
n° 	11.063.188/0001-72, coal endereço comercial 
AV Antonio Carlos Magallties, n" 1139 A, andar 1, 
CEP 44.573-440, Bairro Sio Benedito. Cidade de 
Santo Antonio de Jesus — Bahia o fornecimento de 
fardamentos pars os alunos da Unidade de Ensino 
Municipal conveniada a Escola Antonio Carlos 
Magalhies. para cumprimento do Termo de Acordo 
e Cooperação Thertica it 09/2019 coin Sec-Maria 
Municipal de Educação e Policia Militar da Bahia — 
PMBA, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Educação 

CONTRATO N" 44-1/2020 
FME 

RS 59.999.96 10/n31202D Á 
31/12/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 
N" 012/2020 

VIRTUAL COMERCIO DE INFORMÁTICA E 
ELETRODOMÉSTICOS LTDA, pessoa juridica 
de 	direito 	privado.Inscrito 	no 	CNPJ 	n° 
34.208.644/0001-91, coin endereço comercial Rua 
Nihon Freire de Assis, 208, Malvina I. Jaguaquara. 
BA, CEP: 45.345-000 objeto du presente contrato. 
aquisição de ventiladores de parede para atender as 
demandas das Escolas Municipais dc Poções, em 
atendimento 	as 	necessidades 	da 	Secretaria 
Municipal de Educação 

CONTRATO N' 44/2020 
FME 

RS 17.299,20 

10/03t2020 A 
31/12/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N058/2020 

VITRAL 	BOX 	IND. 	E 	COM. 	DE 
ESQUADRIAS LTDA, pessoa juridica de direito 
privado,Inscrito no CNPJ n" 014.113.453/0001-36, 
com endereço 	comercial 	Av. 	Bruniado, 	3616, 
Brasil. Vitóna da Conquista, Bahia, CEP 45.000-
000, Objeto a prestação de serviço na aquisição de 
divisórias, portas em vidro comum e persianas para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Educação. 

CONTRATO N' 46/2020 
FME 

RS 11.974,00 

19/03/2020 Á 
31/05/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N" 065/2020 

JOÃO GUILHERME NETO - EPP, pessoa 
juritlica de direito privado. Inscrito no CNPJ n° 
13.445.150/0001-50, com endereço comercial AV 
Cónego Pillion, he 418 , Centro — Poções- Bahia, 
representado neste ato por pelo o Sr. João 
Guilhemie Neto, brasileiro, casado, empresário. 
inscrito no CPF sob o n°435.895.967-91 e Itli n° 
1391254775 SSP/BA, objeto fornecimento dc 
material dc pintura cm geral para atendimento as 
demandas da Secretaria Municipal dc Sande deste 
Município 

CONTRATO N°104/2020 
FMS 

RS 120.000,00 

06/03/2020 A 
31/12/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 
N° 073/2019-SAP 

CARLOS ALEXANDRE SILVA, pessoa jurídica 
de direito privado,insaito no CNPJ sob n° 
29.0117.649/0002-54,com endereço comercial a Pg 

CONTRATO N" 113/2020 
EMS 

19/03/2020 A 
27/03/2020 DISPENSA DE 

LICITAÇÃO Pr 069/2020 

Po96es Pogões Quinta-feira 
23 de Abril de 2020 
11-Mo -N.773 

Quinta-feira 
23 de Abril de 2020 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  069/2020 

A Comiss百o Permanente de Licita 含o de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, 
Decreto Municipal no 131/2020. Portaria do Ministrio da Sa"de no 188/2020 e LEI 13.979/2020, e suas 
altcra6es posteriores, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITAいO N。  
069/2020 OBJETO fornecimento de' lcool 70% como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de CONTRATADO CARLOS 
ALEXANDRE SILVA, pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n 29.087.649/0002- 
54,com endere9o comercial a P9 Monsenhor HONORATO, n 366,Bairro: Centro, Po96es-BA, CEP 
45.260-000, Valor global do objeto Adjudicado e de: R$ 18.711,00 (dezoito mil setecentos e onze 
reais).com Vigencia 27/03/2020, Comiss'o Permanente De Licita9'o, 19 de mar9o de 2020. Joao Pedro 
Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N・  069/2020 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24. Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto 
Municipal no 131/2020, Portaria do Minist'rio da Sa"de n188/2020 e LEI 13.979/2020. e suas altera96es 
posteriores, e no Parecer Jurdico, torna p'blico a Ratifica 五o do Ato da DISPENSA DE LICITACAO N 
069/2019, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e Parecer Jurdico 
emitido pelo Procurador Juridico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO 
LICITATORIO, para contrata'o direta de CARLOS ALEXANDRE SILVA, pessoa jurdica de direito 
privado,inscrito no CNPJ sob n。  29.087.649/0002・54,com endere早o comercial a P9 Monsenhor 
HONORATO, n。  366,Bairro: Centro, Po96es-BA, CEP: 45.260-000, 0 OBJETO: Fornecimento de lcool 
70% como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID・19), em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sa"de Valor de R$ 18.711,00 (dezoito mil setecentos e onze reais) com Vig己ncia 
27/03/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITACAdevendo ser celebrado o 
contrato com: CARLOS ALEXANDRE SILVA, Gabinete do Prefeito, 19 de maro de 2020. Leandro 
Arajo Mascarenhas ・  Prefeito Municipal. 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  069/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES, BAHIA, no uso de suas atribuiF6es 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 LICITAいO N。  070/2019 - OBJETO 
fornecimento de lcool 70% como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sade,atentando ao Parecer da COMISSAO PERMANENTE DE 
LICITACAO, HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITACAO, para a contrata 百o direta da 
empresa CARLOS ALEXANDRE SILVA, pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n 
29.087.649/0002-54,com endere9o comercial a P9 Monsenhor HONORATO, n 366,Bairro: Centro, 
Po"es-BA, CEP: 45.260-000, COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, atrav's de seu 
Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o de: R$ 18.711,00 
(dezoito mil setecentos e onze reais), com Vig己ncia 27/03/2020. Gabinete do Prefeito, 19 de maro de 
2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 



Diario Oficial do 
MUMcWIO Po96es 

Quarta-feira 
22 de Abril de 2020 

29-Ano -No771 

S 

EXTRATO DO CONTRATO N'113/2020 FMS 
DISPENSA N. 069/2020 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES COM COOPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICPAL DE SAじDE, inscrito no CNPJ sob on 11.113.324/0001-52, com sede a Rua 
Cardeal da Silva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260・000, representado por Jorge Luis Santos Lemos 
CONTRATADO - CARLOS ALEXANDRE SILVA, pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CNPJ 
sob n。  29・ 087.649/0002・54,coin endere9o comercial a P9 Monsenhor HONORATO, n。  366,Bairro: 
Centro, Po96es-DA, CEP: 45.260-000, OBJETO: Fornecimento de' lcool 70% como medidas preventivas 
a respeito do Coronavirus (COVID- 19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sade Oriundo da 
Dispensa de Licitaao N。  069/2020 Data do Contrato 19/03/2020; Valor do Contrato: R$ 18.711.00 
(dezoito mil setecentos e onze reais)27/03/2020 Secretario Municipal de Sa'de Jorge Luis Santos Lemos, 
Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas. 


