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欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

昌CINFJ: 14.2tJ9.242/9001-65 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 170/2020. 

MODALIDADE LICITAT6RIA: DISPENSA DE LICITA9AO N。  120/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saude 

OBJETO: Presta9白o de servi9os em alu9uel de Caminh白o 3/4, para transporte de material para 

higieniza"o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID・19), 

em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. 

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

37.095.381/0001-40, com endereo comercial a Rua Amulfo Ramos Silva n。  133, Bairro Bela Vista, 

Po96es, CEP: 45.260-000 

VALOR GLOBAL: R$ 9.000,00 (nove mil reais) 

EMBASAMENTO LEGAL: art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Lei 13.979 e Decreto Federal n。  

9.4 12/18 

DATA DA DISPENSA: 30 de setembro de 2020. 

DATA DA RATIFICA9AO: 30 de setembro de 2020 

DATA DA CONTRATA9AO: 30 de setembro de 2020. 

VIGENCIA: 30/09/2020 at白  31/12/2020. 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA O - PORTARIA N。  001/2020 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 170/2020 

OBJETO: Presta"o de servi9os em aluguel de Caminh白o 3/4, para transporte de material para 
higieniza,o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), 
em atendimento a Secretaria Municipal de Sa 〕de. 

AUTUACAO 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do m6s de setembro de 2020, autuo o oficio 

requisit6rio da secretaria e os documentos que adiante se v6. 

お  

Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113324/0001-52 

Em, 23 de Setembro de 2020. 

Oficio 
	

/2 020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita"o de Dispensa de Licita o 

SOLICITACAO 

Exp6e-se a necessidade da presta"o de servi9os em aluguel de Caminh白o %, para transporte de 
material para higieniza"o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVIl)- 

a 19), Qarantindo assim, a assistencia Qualificada atrav白s da Secretaria Municioal de Sa"de deste 
~ Municipio 

Exmo. Sr. Leandro Arajo Mascarenhas 

D.O. Prefeito Municipal de POC6ES 

Estimando a continua garantia da excelncia dos servi9os prestados pela Secretaria Municipal de 
Sa自de do Municipio de Po96es-BA, solicito que se inicie o Processo de Dispensa de Licita"o para a 
presta 白o de servios em aluguel de Caminh白o %, para transporte de material para higieniza"o nas 
ruas, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19). Justifica-se tal solicita"o, 
com base na Lei n。  13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas para 
enfrentamento da emergencia de sa自de pロblica de import白ncia internacional decorrente do 
Coronavirus responsvel pelo surto de 2019, especificamente ao Art. 4 que diz 

e 

Art. 4。 E dispens白vel a licita"o para aquisi9百o de bens, servios inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emerg白ncia de sa自de pロblica 
de import自ncia internacional decorrente do coronavirus de que trata esta 
Lei. (Reda"o dada p ela Medida Provis6ria no 926. de 2020) 

   

§1。 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ロde p自blica de import白ncia 
internacional decorrente do coronavirus 

§2。 Todas as contrata96es ou aquisi加es realizadas com fulcro nesta Lei sero 
imediatamente disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de 
computadores (internet), contendo, no que couber, alm das informa"es previstas 
no§ 3 do art. 8o da Lei no 12.527. de 18 de novembro de 2011 o nome do 
contratado, o nロmero de sua inscri'o na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor e o respectivo processo de contrata戸o ou aquisi"o 

§30 Excepcionalmente, ser possivel a contrata"o de fornecedora de bens, 
servios 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 u nica fornecedora do bem ou servio a ser 
adquirido. I Incluido Dela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

Art. 4。-A A aquisi"o de bens e a contrata9白o de servi9os a que se refere o caput do 
art. 4。  n白o se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se 
resDonsabilize oelas p lenas condiC6es de uso e 	a 
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funcionamento do bem adquirido. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

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

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

II - necessidade de pronto atendimento da situa叫o de emerg白ncia (Incluido nela 
Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

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

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

Art. 4-C Para as contrata"es de bens, servi9os e insumos necess白rios ao 
enfrentamento da emergencia de que trata esta Lei, n白o ser exigida a elabora"o de 
estudos preliminares quando se tratar de bens e servi9os comuns. (Incluido pela 
Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

Art. 4o-D O Gerenciamento de Riscos da contrata9白o somente ser exigivel durante 
a gest白o do contrato. (Incluido pela Medida Provis5ria no 926. de 2020) 

Art. 4。-E Nas contrata96es para aquisi9曲o de bens, servi9os e insumos 
necess自rios ao enfrentamento da emerg'ncia que trata esta Lei, ser admitida a 
apresenta9'o de termo de referncia simplificado ou de projeto b自sico 
simplificado. (IncluIdo Dela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

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

I - declara9ao do obJeto' (IncluIdo nela Medida Provis6ria n' 926. de 2020) 

II ・  fundamenta9ao simplificada da contrata9ao' (Incluido pela Medida 
Provis6ria n' 926. de 2020) 

川・  descri'ao resumida da solu9ao apresentadw (Incluido Pela Medida 
Provis6ria n 926. de 2020) 

IV ・  requisitos da contrata9"o' (IncluIdo pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

V ・  crit'rios de medi9ao e pagamento' (Inclurdo 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 FederaF (Incluido pela Medida Provisria n。  926, 
de 2020) 

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

c) stios eletr6nicos especializados ou de dominio amplo (Incluido pela Medida 
Provisria no 926, de 2020) 

d) contrata"es similares de outros entes publicos; ou (Incluido nela Medida 
Provis6ria no 926. de 2020) 

Rua: cardeal da Silva, 75, Cento Pooas-Ba e-mail: ftuancefrosaude2Ol lOgmaiicom, Fone: (77)3431 '4350 。I鍵AMDE麟S 
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e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores' e (Incluido Dela Medida 
Provis6ria n。  926, de 20201 

VII - adequa戸o oramentria. (Incluido nela 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.I Incluido pela 
Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

§3。  Os pre9os obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput n白o 
impedem a contrata"o pelo Poder Pロblico por valores superiores decorrentes de 
oscila加es ocasionadas pela varia"o de pre9os, hiptese em que dever haver 
justificativa nos autos. flncluIdo Dela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

Art. 4。-F Na hiptese de haver restri9白o de fornecedores ou prestadores de servio, 
a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poder 
dispensar a apresenta"o de documenta"o relativa 白  regularidade fiscal e trabalhista 
ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilita"o, ressalvados a 
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 
Constitui●o. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

Art. 4。ー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 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 
arredondado para o n自mero inteiro antecedente. (Incluido pela Medida Provis6ria n  
926, de 2020) 

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

§3。  Fica dispensada a realiza"o de audi白ncia pロblica a que se refere o art. 39 da 
Lei no 8.666, de 21 de iunho de 1993 para as licita加es de que trata 
o caput. (Incluido pela Medida Provisna n。  926. de 2020) 

Art. 4。-H Os contratos regidos por esta Lei ter白o prazo de dura"o de at seis meses 
e podero ser prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a 
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situa"o de emergencia de sade 
pablica. I lncluido pela Medida Provis6ria no 926. de 2020) 

Art. 4。-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a 
administra"o pロblica poder prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, 
nas mesmas condi加es contratuais1 acr白scimos ou supress6es ao objeto contratado, 
em at白  cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. (Includo pela 
Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

Considerando a Portaria 186/2020 do Minist'rio da Sa自de, que declara Emerg6ncia em Sa"de 
Pロblica de import合ncia Nacional (ESPIN) em decorrncia da Infec9白o Humana pelo novo 
Coronavirus (201 9-nCoV); 

Considerando a existencia de pandemia do Coronavirus - COVID・19 declarada pela Organiza"o 
Mundial de Sa"de (OMS); 

Considerando que o Governo Federal qualificou a situa弾o nacional em rela"o 白  Emerg色ncia de 
Sade provocada pela pandemia do Coronavirus - COVID-19, como ESTADO DE CALAMIDADE 

ノへ  PUBLICA nos termos do Decreto Leqislativo n.。  6, de 20 de marco de 2020. da lavra do Earoio 
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Congresso Nacional; Congresso Nacional; 

Considerando que o Governo do Estado da Bahia qualificou a situa"o estadual em rela"oa 
Emerg6ncia de Sa"de provocada Dela Dandemia do Coronavirus - COVID-19. como ESTADO DE 
し \LAMIUAL ヒ  rUULIUM, nos termos ao L)ecreto Legislativo n." 2.041, de 23 de maro de 2020, da 
lavra da Colenda Assembleia Legislativa do Estado da Bahia: 

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

Considerando o Decreto n。. 156/2020, de 20 de abrfl de 2020, que decreta ESTADO DE 
CALAMIDADE POBLICA NO MUNICiPIO DE POC6ES - BA em decorrncia da pandemia do novo 
Coronavirus - Covid - 19; 

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

Considerando o Decreto n。. 276/2020, de 10 de setembro de 2020, que dispe sobre medidas 
temporrias de enfrentamento e de preven●o da emerg6ncia em sa"de p"blica decorrente do 
Coronavirus - COVID-19 no Municipio de Po96es - BA 

Considerando o Decreto n°. 276/2020, de 10 de setembro de 2020, que disp6e sobre medidas 
temporbrias de enfrentamento e de prevenção da emergência em saúde pública decorrente do 
Coronavirus - COVID-19 no Municipio de Poções - BA. 

Assim, a Secretaria Municipal de Sa"de de Po9es-BA, imbuida de seu papel em promover e 
ー 	garantir a assistncia 白  saロde de nossos munIcipes com gualidade e de forma 白  ail. Faz-se 
' necessano pensar em rotinas que ajuaam a minimizar os nscos Ge contamina9ao, e atraves de 

transporte adequado para transportar os materiais de higieniza 白o que s白o utilizados pelos 
servidores que fazem esse servi9o, sendo considerada uma a"o de preven"o no combate ao 
Covid-19. E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, o municipio ter 
que tomar as medidas preventivas necess自rias. Para maiores esclarecimentos segue anexo o Termo 
de Referncia Simplificado 

Assim, a Secretaria Municipal de Saúde de Poções-BA, imbuida de seu papel em promover e 
garantir a assistência a saúde de nossos municipes com qualidade e de forma ágil. Faz-se 

• necessário pensar em rotinas que ajudam a minimizar os riscos de contaminação, e através de 
transporte adequado para transportar os materiais de higienizaçáo que sdo utilizados pelos 
servidores que fazem esse servico, sendo considerada uma ação de prevenção no combate ao 
Covid-19. E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, o municipio terá 
que tomar as medidas preventivas necessárias. Para maiores esclarecimentos segue anexo o Termo 
de Referência Simpfificado. 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cota96es realizadas pela mesma, foi 
verificado que a empresa LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, 白  a que melhor atende as 
demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie contrato entre o Fundo Municipal 
de Sa"de, inscrito no CNPJ 11.113.32410001-52 e a empresa LAZARO COSTA DOS SANTOS 
04586482567, inscrita no CNPJ sob n。  37.095.381/0001-40, cujo objeto 6 a presta"o de servi9os 
em aluguel de Caminh白o 94, para transporte de material para higieniza"o nas ruas, como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), Ficando o valor contratual em R$ 9.000,00 
(nove mil reais). Vale ainda ressaltar que o contrato ter vig'ncia ao dia 30 de Setembro do ano 
em curso, com prazo at o dia 30 de Dezembro do ano de 2020. 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cotações realizadas pela mesma, foi 
verificado que a empresa LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, é a que melhor atende as 
demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie contrato entre o Fundo Municipal 
de Satide, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa LAZARD COSTA DOS SANTOS 
04586482567, inscrita no CNPJ sob n° 37.095.381/0001-40, cujo objeto é a prestação de serviços 
em aluguel de Caminhdo %, para transporte de material para higienização nas ruas, como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), Ficando o valor contratual em RS 9.000,00 
(nove mil reais). Vale ainda ressaltar que o contrato twit vigéncia ao dia 30 de Setembro do ano 
em curso, com prazo até o dia 30 de Dezembro do ano de 2020. 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota"o As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orcementria a secuir esoecificada Or mentária a s uir es 	cada. 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

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

ATIVIDADE/PROJETO 

10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID 
- 19 
10.122.09.2.074 - Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID 
-19- Portaria n°1.666/2020 

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

Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para a 
contrata 白o de empresa para a aquisi"o acima citada, neste municipio. 
Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para a 
contrataçâo de empresa para a aquisição acima citada, neste municipio. 

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

Atenciosamente, Atenciosamente, 

 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secret白ria Municipal de Saロde 
Lorena Santos Mascarenhas 
Secretária Municipal de Saúde 

Rua: cardeal da Suva, 75, Cento. Po るes-Ba e-mail: flnancewosaude2ollogmail.00m, Fone: (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, 75, Centro. Poriões-Ba e-mail: financeirosaude2Q170gmail.com, Fone: (77) 3431-4350 嵩a 
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● 

TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO 

Conforme Medida Provis6ria n.。  926, de 20 de maro de 2020 

I- DeclaraGao do objeto: 

1.1 Constitui objeto da presente solicita"o a presta9巨o de servi9os em 

aluguel de Caminhao %, para transporte de material para higieniza戸o nas 

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

II ・  Fundamenta9ao simplificada da contrata9ao: 

2.1 Justifica-se tal solicita9白o, com base na Lei Federal n.o 13.979, de 06 

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

emergencia de saude poblica de import白ncia internacional decorrente do 

coronavirus respons白vel pelo surto de 2019; 

2.2 Bem como no Decreto n。. 276/2020 de 10 de Setembro de 2020, que 

disp6e sobre as novas medidas temporrias de enfrentamento e de preven戸o 

da emerg6ncia em sa自de publica decorrente do Coranavirus - COVID-19 no 

Municipio de Po"es - BA 

Ill - Descri9ao resumida da solu9ao apresentada: 

3.1 0 aluguel de Caminh白o 3 , ser白  utilizado como medidas preventivas a 

respeito do Coronavirus (COVID-19). Assim, a Secretaria Municipal de Saude 

de Po9es-BA, imbuida de seu papel em promover e garantir a assist白nciaa 

saロde de nossos municipes com qualidade e de forma 合  gil. Faz-se necess白rio 

pensar em rotinas que ajudam a minimizar os riscos de contamina,o, e 

atraves de transporte adequado para transportar os materiais de higieniza戸o 

que s白o utilizados pelas servidores que fazem esse servi9o, sendo considerada 

uma a9白o de preven9白o no combate ao Covid-19. E em virtude da grave crise 

que passa o pais enfrentando a pandemia, o municipio ter que tomar as 

Rua Cardeal da SiNa, 75, Centro - PO6eS/BA -A Fone: (77) 3431 - 4350 
E-mailー secsaudeaqrnail corn 細ll麟$ 



p 
' 

糞  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'6ES 

Secretaria Municipal de Saude 
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medidas preventivas necess白rias 

IV - Requisitos da contrata9白o: 

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

avaliada propostas de pre9os e realiza戸o da contra,o com a empresa que 

melhor atende as demandas desta secretaria, bem como se enquadre dentro 

de todos os crit6rios de contrata9白o da mesma; 

V - Critrios de medi9ao e pagamento: 

5.1 0 pre9o total do objeto ora contratado ser de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), sendo que o servio prestado mensalmente ficar no valor unit白rio 

de R$ 3.000,00 (trs mil reais), resultante das quantidades constantes da 

Proposta de Preos; o pagamento se dar mediante entrega do produto 

obedecendo todos os crit白rios relacionados em Proposta de Pre9o, al白m das 

especificadas em ordem de servio encaminhada a empresa, que depois de 

observados que foram cumpridas todas as prerrogativas, ser atestado o 

servi9o pelo setor tcnico competente e demais procedimentos cont白beis 

necess自rios a emiss白o de Nota Fiscal, sendo pago em uma 自  nica parcela, 

obedecendo a s cl白usulas contratuais antes pactuadas, a saber, o m白ximo de 

30 (trinta) dias corridos ap6s faturamento; 

5.2 Os Preos ofertados sero fixos e irreajustaveis; 

§ 10 Nos pre9os ofertados na proposta da Contratada j白  est白o inclusos 

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

taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, 

impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento; 

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

apresenta弾o da Nota Fiscal e Certid6es de Regularidade Fiscal, Trabalhista e 

Tribut白ria devidamente atestado a quantidade entregue; ‘八  

  

直  
’留“ 

 

   

Rua Cardeal da Silva, 75, cent-c - PO6eS/BA - Fone: (77)3431 - 4350 
E-mail - secsaude亜pmail com  雄AMIDE鵠  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'6ES 

Secretaria Municipal de Saロde 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

§ 30 Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota 

Fiscal, o referido documento ser imediatamente devolvido para substitui戸o 
e/ou emiss白o de Nota de Corre●o, ficando estabelecido que esse intervalo de 

tempo n白o ser白  considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualiza"o do 

valor contratual 

● 

VI - Estimativas dos Pre9os Obtidos: 

6.1 Pesquisa realizada com potenciais fornecedores 

VII - Adequa9ao OrCamentria: 

7・ 1 0 pagamento do referido objeto se dar por conta da dota9ao no 

quadro 01 especificado a seguir: 

Quadro 01 - Quadro de Detalhamento da Despesa 

Poder: 2 Poder Executivo 

Org白o: 4 Fundo Municipal de Saude 

Secretaria: 030700 Secretaria Municipal de Saude 

Unidade: 030701 Fundo Municipal de Saude de Po加es 

Atividade: 10.122.09.2.068 ・  Enfrentamento da Emergencia em Sa自de - 

● COVID - 19

10. 122. 09. 2. 074 - Enfrentamento da Emergencia em Saude 

COVID -19- Portaria no 1.666/2020 

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

Fonte Recurso: 14 Transferncias de Recursos do Sistema o nico de Sa自de 

- SUS 

Fonte: Elabora戸o o autor (2020) 

Afetuosos cumprimentos, 

Lorena Santos Mascarenhas 

Secret白ria Municipal de Sa自de 

Rua Cardea' da SiWa, 75. Centro - PO6SS/日A - Fone: (77) 3431 - 4350 
E-qnSI - secsaude@qn1a,I.con, 

  

爵*0E哉脱s 

     

      



LAZARO COS1'A DOS SANTOS 04586482567 
CNPJ ・  37.095381/0001-40 
LAZARO cosTA DOS SANTOS 04586482567 

CNR1: 37.095.381/0001-40 

COTAいO DE PRECOS COTAÇÂO DE PREÇOS 

Item Quant Uni Descrigào do serviço Valor Uni Valor Total 

1 3 'has 
AJuguel de veiculo, Caminhão 3/4 para transporte de 

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

VALOR TOTAL R$ 9.000,00 

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

 

Po加es-BA 	de Pocães-BA 	de 

 

de 2020 de 2020 

  

     



Abaet Aklbachté 
PapeねIね  Papelaria 

, • 
Rosanilza Pereira de Souza 

CNPJ: 32.590.8721000143 

Pく；A GEL. RAIMUNDO P. MAGALHAES, 284. 

CENTRO- PO 】6ES-BA 

CEP: 45260-000 

Rosanilza Pereira de Souza 

CNPJ: 32.590.872/0001-43 

PQA GEL. RAIMUNDO P. MAGALHAES, 284. 

CENTRO- POÇÕES-BA 

CEP: 45260-000 

110 	
Serviço Unidade Quantidade Valor 

Unitário 

Valor Total 

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

hig_ienizaçáo de ruas 

Aluguel 
más 

03 R$ 4.500,00 R$ 13.500,00 

R$ 13.500,00 

CNPJ: 3239tk87ml喝  
RQSAN*ひ~ 
~“~’●~‘・“ 
'""”二． ・“ 

CNPJ: 32.590372/0001-43 

RosfrazA POBRA SaIZA 
pincarsgooSIN-000 

cop 462sGew 	-IA 



口zJモ7 CZ reT, 

COTA"O DE PRECOS COTAÇÃO DE PREÇOS 
A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO6ES-BA 
SECRETARIA DE SAODE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA 
SECRETARIA DE SAODE 

IDEN11FICAAO DA EMPRESA: 
RAflOSOClAL. DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 
'x円● 16.824.878/000 1-A 1 
INSCRIAO MUNICIPAk 1878/13 

4DEkEO: Avenida C'zar Ruscinlelli, S/N. Quadra 034, Lote 0942. Bairro lirbis. Cep 45.690-000, Dna-BA, 
Telefone (11)4141-5495 ノ (71)98868-1221 
E-mail: comercial@dzsettranspone.com.br  
Responsvel pela assinatura do contrato: Mariana Oliveira Rocha 
CARGO: SOdIA ADMINISTRADORA 
RG: 06.700.302-81 SSP/BA 
CPF: 980.930.295-91 
ENDERIO・  Rua da Bicuiba. n9 26, casa 04. Bairro Patamares, Salvador・Bahia 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

IDENTIFICAÇAO DA EMPRESA : 
RAZA0 SOCIAL MET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 
GNP]: 16.1124.878/0001-81 
INSCRICAO MUNICIPAL 1878/13 
INDEREÇO: Avenida Clew Rusciolelli, S/N, Quadra 034, Lote 0942. Bairro Urbis, Cep 45.690-000, Una-BA, 
Telefone: (71) 4141 - S495 / (71) 98868 - 1221 

comercialiiildzsettransporte.combr 
Responsivel pela assinatura do contrato: Mariana Oliveira Rocha 
CARGO: SOCIA ADMINISTRADORA 
RG: 06.700.302-87 SSP/BA 
CPF: 980.930.29S-91 
ENDEREÇO: Rua da Bicuiba, no 26, casa 04, Bairro Patamares, Salvador-Bahia 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

ITEM DESCRIÇÁO UM QTDII VALOR 
UNITÁRIO Ri 

VALOR 
TOTAL RS 

01 
Serviço de locação de caminhão de pequeno 
porte para transporte de material em combate ao 
COVID-19 

MES 3 RI 26.990,00 RI 	80.970,00 

VALOR TOTAL RI 	80.970,00 

POR EXTF.NSO: OITENTA MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS 

DUET TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 
CNPJ: 16.824S78/0001-81 

MARISA MOREIRA DOS SANTOS GAMA 
GERENTE ADMINISTRATIVO 

DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 
CNPJ: 16.824.878/0001-81 

MARISA MOREIRA DOS SANTOS GAMA 
GERENTE ADMINISTRATIVO 

ff'824.87810001 -iii 
-JL l脚庇l鵬lEA叫一
加臨伽RI酬，訓  

Qua&aO34athW
I 	Cep. 45.1.0 - CeO

Una 

F824.878/0001 731 
2sET 1RNISPORTE LOGERiA LTV 

Avenida War Rustled, SIN 
Quaigial Lot M2 !Ai L Cep. 45100 - 000 

Una - ea 
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Certificado da Condi9白o de 
Microempreendedor Individual 

Identifica"o 
畿  

Norns Empresarial 
LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567 
Nome do Empresrio 
LAZARO COSTA DOS SANTOS 
Nome Fantasia 
JOLSON TRANSPORTES 
Capital Social 
5.000.00 
NOmero Identidade 	Orgo Emissor 	UF Emissor 
1461242355 	 SSP 	 BA 

Condio de Microempreendedor Individual 

CPF 
045.864.825-67 

● sit“・如C・da・trai Vi9・nte 
ATIVO 

Nmeros de Registro 

山恒山 Inicio da馴旬a9加C加“智dVigora加  
08/05/2020 

CNPJ 
37.095.38110001 -40 

Endereo Comercial 

N呪E 
29 8 0914860-3 

CEP 
45260-伽  
Bairro 
BELA VISTA 

Atividades 

Logradouro 
RUA ARNULFO RAMOS SILVA 
Municiplo 
POC O ES 

N"mero 
133 
UF 
日A 

Complemento 
CASA 

Data de Inicio de Abvidads 	Forma de Atua9o 
08/05202O 	 Estabelecimento fixo 
Ocuoac'o Princical 

~I ransportacor(a) municipal ae caraas nao Denoosaslcarrelo). indeoendente 
ー 	加viasce Principal (じNAL) 

4930・2/01 - Transporte rodovi白rio de carga, exceto produtos perigosos e mudan9as, municipal 

Termo de Ci'ncia e Responsabilidade com Efeito de Alvara de Licenca e Funcionamento 
Provis6rio ・  declara"o prestada no momento da Inscrio: 
Declaro, sob as penas da lei, que conhe9o e atendo os requlsitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Municlpio para emiss'o do Alvar白  de Licen9a e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanit'rios, 
ambientais,tdbutrios, de segurana p"blica, uso e ocupa9'o do solo, atividades domicilis-es e restri"es ao uso de 
espa9os pロblicos. O n"o-atendimento a esses requisitos acarretar白  o cancelamento deste Alvar' de Licen9a e 
Funcionamento Provisono 
Este Certificado orq,rova as inecri"es, alvar, licenas e a sltuaio de enqiadta ・ ento do empresrio na condiio de Microempreendedor individuaL A 
“・・‘・Sa"o・‘伯 tondkk冒●“・  ' vttmca o de su・・utenlicidade na Internet. I”・rid・teo. hi4uJMww“・1・Ido・SnF・．司“α．四vSに・州伽ado sin側o 
叫・・basemR・馴＊埠女)AOt‘・ “lide deゃmbm ci・ 2009, do Corn舶para Ge幽o da Rede NaCiOnal pera a助1馴取】的Ao doR・，馴mcd・“9dヒ叫加de 
Er叫胃・・・・・ N・い山》・ー REOE5IM, ATENいO: qualgo・’”、」mUd enmi"fl割‘w'”肥 docun・・tio. P・『・ I肥昌o'此・・‘“、加estad・」S e凧I mimic加司  
(quando convenentes do cadasiro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endere o eietr6nico 
tJMn.rscstajaanda.asvjirtPsssosJuvldic&CftPJIftclIcensultwn 

NUmero do Recibo 
ME55553104 

Nmero do Identificador 	Data de Emiss'o 
4586482567 	 08/05/2020 



Prefeitura Municipal de PoC6es 
PCADABANOEIRA, 02 

CENTRO - POC6ES - BA CEP: 45260-000 

CNPJ: 1424220010001-65 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 
N"mero: 000128/2020.E 

Nome/Raz白o Social 

Nome Fantasia 

Inscri"o Municipal 

Endere9o 

LAZARO COSTA DOS SANTOS- MEl 

JOILSON TRANSPORTES 

044181 	 CPFIc 

RUA ARNULFO RAMOS SILVA, 133 

BELA VISTA POCOES ・  BA CEP: 45260-000 

CPF/CNPJ: 37.095.381/0001-40 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER D亡BITOS QUE VIEREM A SER 

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

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICPIO 

Observa"o 

脅●●●●’""’骨“●” 

●●●●●●●●‘‘●●●●●”●，●●‘""”●●●●‘‘●“"""”●●●●●●●‘",""","""""""""“，✩骨✩骨✩✩“","""""""","""""' 

Esta certid白o foi emitida em 	18/08/2020 	corn base no C6digo Tributrio Municipal 

Certid白o v自lida at: 16111/2020 

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

C6digo de controle desta certid白o: 2600005069030000083672090000128202008188 

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

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

Impresso em 31/08/2020 白  s 11:39:09 



RAZAO SOCIAL 

'4 

CNPJ INSCRI"O ESTADUAL 

37.095.381/0001-40 

' jt ‘ 」  GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

:序
l SECRETARIA DA FAZENDA 

Emiss含o: 31/08/202011:39 

Certid議o Negativa de D'bitos Tribut'rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 1130114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 - C6digo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certidao N.: 20202431934 

Fica certificado que n百o constam, at' a presente data, pend白ncias de responsabilidade da pessoa fsica ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certid自o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 自  inexistncia de d'bitos, inclusive os insciltos na Divida 
Ativa, de compet'ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P"blica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d'bitos que vierem a ser apurados posteriorrnente 

Emitida em 31/08/2020, conforme Portaria n' 918/99, sendo v自lida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
em肩5自O 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREO http:llwww.sefatba.gov.br 

Vlida com a apresenta"o conjunta do cart'o original de inscri'o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Minist白rio da Fazenda 

Pginaldel 	 ReにerlidaoNegativa.q* 



S 

MINIST'RIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Snail 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567 
CNPJ: 37.095.381/0001.40 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
resDonsabidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,' certificado que 
nc constam pendncias em seu nome, relativas a aditos tilbutrios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri6es em Divida Ativa da Uni5o (DAU) junto 白  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PCFN). 

Esta certid'o e vlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rq白os e fundos p"blicos da administra"o direta a ele vinculados. Refere・se 自  situa"o do 
sujeito pasiivo no mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiいes sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd'do pargrafo" nico do art. 11 da Lei n。 8.212, de 24 de jubo de 1991. 

A aceita,o desta certid白o est condicionada I verifica9白o de sua autenticidade na Internet, nos 
endereos 'chttp://rlb.gov.br> ou くhttp://whw.pgfn・gcv.br>・  

Certid'o emitida gratuitamente com base na Portafla Conjunta RFB/PGFN no i .751, de 2110/2014 
Emitida 白  s 11:56:33 do dia 11/0512020 <hora e data de Brasilia>. 
Vlida at 07/11/2020. 
C6digo de controle da certidきo: 5DC9.SE7I.79E6.4293 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento・  

a 



CERT工DAO NEGA?ェVA bED血BェlOS TRISEALHェSTAS 

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

Certifica-se que o CNPJ sob o n。  37.095.381/0001-40, NO CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabaibュ stas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da ConsolidaCao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na ResoluCさo Administrativa n。  1470/201l do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
(is dados constantes desta Certidao sAo de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estさo atualizados at己  2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedi9ao. 
Certidao expedida sem indicacさo do nome/razさo social, tendo em 
vista que o CPF/CNPJ consultado nao figura na 自  l七ima versao da base 
de dados da Recei七a Federal do Brasil 	RFB enviada ao Tribunal 
Superior do Trabalho ~ TST' Para saber a situa9ao desse CPF/CNPJ, 
consulte o sitio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br). 
No caso de pessoa juridica, a Cer七id』o atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, ag6ncias ou filiaユ5. 
A aceita9ao desta certidao condiciona-se a verificaCao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superiot do Trabalho na 
Internet (http: ノ /www.tst.jus.br ). 
Certidao emitida gratuitamente. 

工N FORMACAO ェMPORT.ANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a ldentlrlca9ao das pessoas naturais e 」uridicas 
inadimp二entes perante a Jus七 ica dc Trabalho quan七o as obriga9うes 
estabelecidas em serにer9a condena七6ria 七ransnada em]ulgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
xecolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execuCao de acordos firmados perante o Ministerio P白blico do 
Trabalho ou Comissきo de ConciliaCao Pr巨via. 



29/09/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

CA IXA 
Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF 

Inscri''o: 37.095.381/0001-40 
Raz旨o SociakLAzARO COSTA DOS SANTOS 

RUA ARNULFO RAMOS SILVA 133 CASA / BELA VISTA / POCOES / BA ノ  

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

O presente Certificado n言o servir de prova contra cobran'a de 
quaisquer d'bitos referentes a contribuig6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigag6es com o FGTS. 

Validade:28/09/2020 a 27/10/2020 

Certifica‘言o N"mero: 2020092803233013814808 

Informa戸o obtida em 29/09/2020 09:38:52 

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacru/pages/consultaEn'pregadorjsf 	 1/1 



11 !!EFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 

昌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自de, determino que Vossa Senhoria 

informe quanto 白  existencia de recursos oramentrios capazes de atender 白  respectiva despesa - 

presta"o de servi9os em aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de material para higieniza"o 

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

a Secretaria Municipal de Sa自de 

Gabinete do Prefeito S ・  e setembro de 2020. 

Leandro r ioMascjarenhas 
ロMunictual 



I !REFEITUIA MUNICIPAL DE POC6ES 

昌(JNPJ: 14.200.242/0001-65 

DO SETOR DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

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

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

- 	de Diretrizes Orament白ria, sendo que a despesa da presente solicitac白o ser custeada Dela 
' 	UINIL)tLJヒ  UKyAMヒN I Rr(I/k, conTorme segue abaixo: 

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

030701 - Fundo Municipal de Sa"de de Po96es 

Atividade/Projeto 10.1 22.09.2.0681Enfrentamento de emerg6ncia Saude - COVID-1 9 

10.122.09.2.0741Enfrentamento de emergencia Sa"de ・  COVID・19 Portaria n。  

1.666/2020 

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

Fonte 14 - Transferncias de Recursos 

Po加es - BA, 25 de setembro de 2020. 

Atenciosamente, 

撫恕rei編  
Setor de Contabilidade 



U!REFEIThRA MUNICIPAL DE POcoES 

昌CNPJ: 14.2UtL242109t)I-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 aps analisar o 

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

referente ao Processo Administrativo n。. 170/2020, considerando a necessidade de contrata9ao de 

. 

	

	empresa para presta o de servi9os em aluguel de Caminho 3/4, para transporte de material para 

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

atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de 

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

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

atribui96es com a modal idade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a sua aprecia9ao e aprova9ao se em conson自ncia. 

Gabinete do Prefeit. 25 de setembro de 2020 

Leandro , r'joMscarenhas 
P fei ・  Muni ipal 

S 



興 PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 

ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURDICO 

EMENTA: Processo Administrativo n. 170/2020. 

Dispensa n. 120/2020. 

Objeto: Presta戸o de servi'os em aluguel de caminho 

% para transporte de material para a higieniza戸o nas 

ruas, como medida preventiva ao Coronavirus (COVID- 

19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de. 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: LZARO COSTA DOS SANTOS 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

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

por dispensa de licita戸o referente a Presta戸o de servi'os em 

aluguel de caminh含o % para transporte de material para a higieniza戸o 

nas ruas, como medida preventiva ao Coronavirus (COVID-19), em 

atendimento a Secretaria Municipal de Saude. 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justificou a 

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

objeto desta dispensa, bem como cota96es que demonstram que a 

empresa apresentou o melhor custo-benefcio. 

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

servi9os, compras e aliena96es a ser feita por6 rg首os publicos dever' ser 

precedida, em regra, por licita戸o, conforme estabelece o artigo 37, inciso 

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

devidamente atualizada pelo decreto n29.412/18. 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita戸o: 

Pa. da Bandeira02 - Contro-Po96es/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 ' 



ti! PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

ESTADO DA BAHIA 

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

Administra戸o seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse". 

E de saber not6rio a grave crise do sistema sanit'rio e de 
saロde publica vivenciada nos u ltimos meses por diversos paises, 
decorrente da dissemina戸o e prolifera戸o de um novo coronavirus 
(covid-19), inclusive no Brasil. 

Diante desse cenrio e da r白pida velocidade com que o 
virus se propaga, o Estado brasileiro vem adotando algumas providencias 
a fim de combater a sua transmiss5o no pais. Dentre tais provid6ncias, 
fora editada a Lei n2 13.979/2020, que disp6e sobre medidas para 

enfrentamento da emergencia de saude publica de import含ncia 
internacional decorrente do coronavirus respons'vel pelo surto de 2019. 

Uma dessas medidas previstas na nova Lei' a contrata9含o 
direta nos casos de aquisi9首o de bens, servi'os, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergencia de sa白de p"blica 

decorrente da doen'a. 

Afim de facilitar e a assistir o enfrentamento ao surto do 
COVID-19 no pais e no mundo, o Estado brasileiro, dentre outras medidas 
previstas na Lei n2 13.979/2020, estabeleceu uma nova hip6tese de 
dispensa de licita戸o para contrata96es voltadas ao enfrentamento da 

situa9含o emergencial. 

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

verbis: 

Art. 42 -' dispens白vel a licita中o para aquisi‘百o de 
bens, servi'os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emerg色nCia de 
sa"de publica de importncia internacional 
decorrente do coronavirus de que trata esta Lei. 

Compreendeu, portanto, o Legislador, que, para 
enfrentamento da nova crise de sa白de p'blica que se anunciava, 

inconveniente seria submeter as contrata96es 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. 

Pga. da Bandeira,02 - Conb-Pロ96e&Ba ー  Fono(77)3431 一  58(x〕・  Fax (77)3431-5805 



愚 PREFEITURA MUNICIPAL DE POESESTADO DA BAHIANeste sentido. ooinou o Advocacia Gei 

em seu parecer sobre o tema: 

(...) para a configura戸o da contrata戸o direta 
emergencial por dispensa de licitaCきo, devem ser 
preenchidos os seguintes pressupostos: 

a) Demonstra戸o concreta e efetiva de que a 
aquisi‘さo de bens e insumos de saude serきo 
destinados ao enfrentamento da emerg色ncia de 
saude 	publica 	de 	import含ncia 
internacional decorrente do coronavirus; 

b) Demonstra戸o de que a contrata戸o ' via 
adequada e efetiva para eliminar o risco. 

Deste modo, verifica-se que o processo administrativo est自  
formalmente em ordem; h言  requisi9谷o com descri戸o dos servi'os, bem 

como dota9谷o or9amentria. 

Pelo exposto, opina-se pelo prosseguimento da contrata戸o 

direta, nas considera96es supra e nos termos e fundamentos do art. 24, 

inciso IV da lei 8.666/93, art. 04 da Lei n2 13.979/2020, incluindo a medida 

provis6ria n926/2020 , Decreto Federal n99.412/18 e Portaria do 

Minist'rio da Saude n.926/2020. 

E o parecer 

Po96es/Bahia, 28 de Setembro de 2020. 

YANNE IV!I EDO MATOS 

ASSESSORA JURIpICA - OAB/BA 51735 

P9a da Bandeira,02 - Centm-Po加es/Ba - Fooe(77)3431 一  5800 一  Fax (77)3431-6805 
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MINUTA DE CONTRATO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNN: 14.200.24210001-65 

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito publico, 
com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po6es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 343 1-5820, 
inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001・65, neste ato representado pelo llm.o 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 C6dula de Identidade sob o no 	 e CPF sob ono 
	  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 Servi9os, mediante as cl白usulas e condi"es seguintes: 

CL USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 ・  Constitui objeto deste contrato a presta"o de servi9os em aluguel de Caminh白o 3/4, para 
transporte de material para higieniza9'o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo 
Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude 

1.2 - A contrata"o dos servios submete-se白  Lei n。 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores 
alterac6es ou substituices. 
1.4 	- # presente contrata9ao esta vincuiaaa na M oaauaaae ae UIbVヒNbA ut LIしI I Ay/kU r 
	/20 	, com base no, art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Lei 13.979 e Decreto Federal no 9.412/18: 
1.5 	・  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi"es deste contrato, acrscimos 
ou supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita"o, de 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 altera加es 
da Lei no 8.883/94 

I II - CLUSULA SEGUNDA - DOTA9AO OR9AMENTRIA E PRAZO 

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

Unidade Orament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Saロde 
030701 ・  Fundo Municipal de Sa自de de Po96es 
Atividade/Projeto 10.122.09.2.0681Enfrentamento de emergencia Sa"de - COVID-1 9 
10.122.09.2.074一Enfrentamento de emergencia Saロde ・  COVID-19 Portaria no1.666/2020 
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Servi9os Terceiros - P. Juridica 
Fonte 14 - Transferncias de Recursos 

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

Ill - CLUSULA TERCEIRA ・  PRE9O E CONDICOES DE PAGAMENTO E EXECUCAO 
3.1 - Os valores da olanilha de custo referente ao evento Que acomoanhar a nota fiscal de execuc白o 
cio servi9o,団SI.)ヒNSA リヒ LIじlIAしMU nu 	izu 	 
3.2 - O valor total deste contrato' de 	( 	 ) ( 

	
) 
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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 emiss白o de Nota de Corre"o, ficando estabelecido 
que esse intervalo de tempo nao ser considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualiza9白o 
do valor contratual 
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser diariamente, ap6s a solicita"o da Contratante atravs 
de seu org白o respons白vel: 
3.5- 0 recebimento do objeto desta licita"o, obedecer 白  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 fiscaliza"o da entrega do objeto e 
registrar todas as ocorrncias e as defici6ncias verificadas em relat6rio, cuja cpia ser encaminhada 
自  contratada, objetivando a imediata corre9白o das irregularidades apontadas 
3.7- A a9白o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, nao eximir 白  contratada de 

a 	total resDonsabilidade na execuc白o do contrato 
w 	.o - NOS pre9os otertaaos na proposta ao contrataao ia estao inclusos todos os custos e aespesas 

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 ・  OBRIGAOES 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; 

a) Reconhecer os direitos da administra"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, sal自rios 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 legisla"o 
pertinente; 

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

e) Responsabilizar-se pelo 6 nus 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; 

f) Cumprir, fielmente, as obriga"es assumidas, de modo que os servios contratados se realizem 
com esmero e perfei"o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 

g) A empresa contratada dever disponibilizar um tanque exclusivo para o armazenamento e 
abastecimento do combustivel da Contratante; 

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

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

Tributos Federais; 
4. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
5. Prova de regularidade junto a JustiCa do Trabalho. 

り  

9) 

h) 
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V - CLAUSULA QUINTA - OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi"es pactuadas neste e os prazos para 

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

servios 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 

o QUINTO DIA O TIL do mes seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 
dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 10 da Lei n。 8666/93 com as altera"es 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 execu"o 
dos servi9os, com poderes plenos para gerenciar t白cnica e administrativamente o mesmo; 

a 	e) Fornecer, em tempo h白bil, 白  CONTRATADA todos os elementos tcnicos e administrativos, 
w 	necessanos a execu9ao aos servi9os pem como entregar livre e aesimpeaiaas as areas onue 

sero realizados os servi9os, objeto deste contrato 

VI - CL USULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

S 

6.1 -A CONTRATADA poder白o ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei n。  
10.520/02 eno 8.666/93. 
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 condi"es 
estipulados, implicar na aplica"o das penalidades contidas na Legisla弾o em vigor 
6.3 ・  Alm das penalidades previstas no "caput", e sem prejuizo das mesmas, a contratada ficar 
sujeito a s san加es, a seguir relacionadas 

l)Advert'ncia; 
l)Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecu"o total; 
II) Resciso unilateral do contrato, na hip6tese de ocorrer o previsto no inciso II, sem prejuizo 

do pagamento das 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 prejuizo do pagamento de outras 
multas que j白  tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a resciso 
ocasionar a Contratante; 

IV) Suspens白o temporria do direito de participar em licita"o e impedimento de contratar com 
a Contratante por prazo de at6 02 (dois) anos. 

6.4 ・ As multas sero descontadas dos p日g日「nentos 日  que 日 con t rat日d日 fizer jus, ou recoihid日S 
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 ロ  teis, contados a partir da notifica'o 
6.6 ・  As penalidades previstas neste contrato so independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis 
6.7 - Pelo inadimplemento das obriga96es contratuais, a CONTRATANTE poder aplicar multa a 
CONTRATADA, caso n白o sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato, atualizado monetariamente. 
6.8 - Pelo descumprimento das obriga加es mencionadas na cl白usula segunda, fica a contratada 
sujeito a multa di自ria de 0,1 % (um d白cimo por cento) do valor da contrata9白o, contados a partir do 
primeiro dia subsequente 白  notifica"o de infra"o contratual at白  o 30。  (trigesimo) dia do 
inadimplemento. 
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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 at6 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contrata"o 

VII- CLUSULA SeTIMA- DA RESCISAO E INEXECUCAO 
7.1 ・  O presente contrato poder自  ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei no 
8 .666/93 
7.2 ・  O descumprimento de qualquer cl自usula deste contrato, bem como de quaisquer disposi加es 
legais que a ele se apliquem, importar na sua imediata rescisao, sem prejuizo de repara 白o, pela 
parte faltosa, dos danos advindos desta rescis白o. 
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 alterac6es 
raragraro unico - Nas nipoteses cJe rescisao com ease nos incisos i a Ai IO art, its aa Lei n" 
8.666/93, n白o cabe ao Contratado direito a qualquer indeniza"o. 

VIII ・  CLUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES TRABALHISTAS 
O presente contrato nao 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 ・  COBRANA JUDICIAL 
As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav's de processo de execu9白o, 
constituindo este Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9ao ou compensa 自o de crditos, sempre que possivel 

X - CLAUSULA D'CIMA - DO FORO 
10.1 - Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer quest6es 
oriundas do presente contrato, com ren自ncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
10.2 E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de igual 
teor, na presen9a de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados 

Po96es, 	de 	 de 20 

Leandro Arajo Mascarenhas 
MunicIpio de PoC6es - BA 

Coutratiunte 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratado 

TESTEMUNHAS: 

1一 	 2 ー  
CPF: 	 CPF: 
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GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Comissao Permanente de Licita9o 

O Prefeito Municipal de Po9es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que aps analisar 

o pedido da Secretaria Municipal de Sa自de, j自  consultado o jurdico e Setor Cont自bil, visando a 

prestaao de servi9os em aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de material para higienizaao nas 

ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID・19), em atendimento a 

Secretaria Municipal de Saude, 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 II, da Lei 8.666/93, Lei 13.979 e Decreto Federal n。 9.412/IS, e suas posteriores altera6es a 

fim de que a Comisso de Licita9ao proceda com os trmites legais, conforme Legisla戸o especifica 

em vigor. 

Po96es, 29 de setembro de 2020 

S 
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二姦  PREFEITURA MUNICIPAL DE POcOES 
c『’篇」三’ 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DEDISPENSA DE LICITACAONO 120/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N 170/2020 

A COMISSAO DE IJCITAcAO. no uso de suas atribui早6es legais, 

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita procedercontrata恒o de empresa 
parapresta9ao de servi9os em aluguel de Caminh合o 3/4, para transporte de material para higieniza叫o nas ruas, 
corno medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sa"de. Por isso, e para restabelecer a ordem e o bom funcionamento do ente p自blico pe9o que se 
firme contrato com respectiva empresa abaixo por apresentar proposta mais vantajosa, obedecendo a s normas 
da Lei 8.666/93, conforme especifica9百o da Secretaria Municipal de Sa"de solicitante do objeto; 

CONSIDERAJ'iDO o Parecer emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura que recomendou por 
Dispensa de Licita9ao; 

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

CONSIDERANDO, que a rela9ao do art. 197 coin 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 competncia se espraia pelas seguintes materias: a) regulamenta9ao; b) fiscaliza頭o; c) 
controle; d) execu9ao do servi9o, que poder自  ser feita diretamente ou atraves de terceiros e tamb'm por pessoa 
fisica ou iuridica de direito nrivido 

I ' 

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

iieitaao;o)orouerpolitico iocaijamais se eximiracie prestaro servi9o pubticoa sua popula9ao. Ambos sao 
[31 IiiCipiUS cunstilucionais expressos, ponanto, principios que devem ser obedecidos por todas as normas do 
Estado, inclusive pela Lei n。  8.666/93 

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

Com base no parecer juridico que concluiu que, objetivando cumprir os principios da legalidade, 
moralidade e publicidade, opinou pela Dispensa de por tratar-se de servi9os necess'rios ao atendimento das 
finalidades precipuas da Administra9o. Por essas raz6es comisso cumpre o apontado no parecer Juridico, 
usando art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Lei 13.979 e Decreto Federal n。  9.4 12/18, para a contrataao de 
LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob o n。  37.095.381/0001-40, com 
endere9o comercial a Rua Arnulfo Ramos Sil ・  “ 	;・ ' . : ela Vista, Po96es, CEP: 45.260-000, com 
valorgiobal de R$ 9.000,00 (nove mil re.' . Registre-se e Publique-se. 

Po96es - BA, 30 de set bro de 2020 

' 

.s ・・ .ro ibe odoNascimento 
Presidente D Comiss百o 

   

    

    

Celest Meira Pereira 
Membro da Comissao 

Marlucia Tei*eira Rocha 
Membro da Comiss吾o 

e 



ti !REFEIPRA MUNICIPAL DE POcoES 
re 	CNFJ: 14.200.242/0901-65 

n 

ATA/PARECER DA COMISSAO 

, 



Po96es-Ba, 30 de setembro de 202 

I ro do Nascimento 
「百ョ日る11肥 

需rlucua龍ixeira Ro品る一  
Membro da Comiss白o 

Celeste Meira Pereira 
Membro da Comiss自o 

鶴 !REFEITUIA MUNICIPAL DE POcoES 
B電 ?II 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 
, 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE LICITAく】AO 120/2020 

- eu ruao da Conl旧sao Pem lanente de Licita9ao da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Po tarja n。 006I20 1 7.Reunda com a h nalidace especi石cade 
~ Reulnominstr欝競

misso Pernonforme Por
rocesso de灘de Licitao da Prefeitura006/2017. Reunida com a fi'JSA DE LICITAO, art.熊pal de Poes,le especifica deciso II. da Lei 

8.666/93, Lei 13.979 e Decreto Federal n。 9.412/18, modificada pela Lei n。  8.993/94 

Objeto ,para transporte de material para 
a respeito do Novo Coronavirus 
e Saude 

Contratado LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, 	inscrito 	no 	CNPJ 	sob 	o 	n。  ~nsc「比o 	no 	CNPJ 	sob 	o 	no 
37.095.381/0001-40 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal, essa Comissao dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita9ao, para a contrata9ao de LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ 
sob o n。  37.095.381/0001-40, com endere9o comercial a Rua Arnulfo Ramos Silva n。  133, Bairro 
Bela Vista, Po96es, CEP: 45.260-000, com um valor global de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Ap6s 
an白lise profunda sobre a contrata9ao em comento, ressaltando ter sido dada a devida import自ncia 
ao fato de que o pre9o apresentado esta condizente com os praticados no mercado, conforme 
laudo de avalia9ao, n白o havendo, portanto, superfaturamento. Nesse interim, somos de parecer 
favor白vel, pela configura9白o da Dispensa de licita9白o, na conformidade do art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93, Lei 13.979 e Decreto Federal n。  9.412/18, atualizada pela Lei 8.883 de 08/06/94 
Devendo, pois, ap6s a devida homologa9百o pelo chefe do Poder Executivo, do nosso parecer, 
proceder 白  devida publica9白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含o de Licita9自o 



Po96es-Ba, 30 de setembro de}O26 

Joo Pedc9Ri6eir \do Nascimento 
rresioente 

濡孟‘驚xeira Rocha 
Membro da Comissao 

Celest- Meira Pereira 
Membro da Comiss白o 

夢  

醸巽さ

憐’ 舞  

cLOES CASaR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNfl: 14.200.242/0001-65 

ADJUDICA9AO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA9AONO 120/2020. 

A Comiss白o Permanente de Licita9白o de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II. da Lei 
8.666/93, Lei 13・ 979 e Decreto Federal n。  9.412/18, e suas altera96es posteriores, e no Parecer 
uridico, ADJUDICA o objeto,presta9白o de servios em aluguel de Caminhao 3/4, para transoorte 
e material para higieniza9自o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus 

(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde. Visando a contrataco de LAZARO 
COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob o no 37.095.381/0001-40, corn 
endere9o comercial a Rua Arnulfo Ramos Silva n。  133, Bairro Bela Vista, Po96es, CEP: 45.260- 
000, pelo valor global de R$ 9.000,00 (nove mil reais) 

I 



欝 PREFEITURAMUNICIPAL DE POcoES 

昌CNPJ: 14.200.242/9001-65 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITACAO N。  120/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Lei 13.979 
e Decreto Federal n。  9.412/18, e suas altera6es posteriores, e no Parecer Jurdico, Ratifica o 
procedimento de contrataao direta por Ato da DISPENSA DE LICITAいO n。  120/2020, referentea 
prestaao de servi9os em aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de material para higienizaao nas 
ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saude. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata叫o de LAZARO 
COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob o n37.095.381/0001-40, com endere9o 
comercial a Rua Arnulfo Ramos Silva n。  133, Bairro Bela Vista, Po96es, CEP: 45.260-000, pelo valor 
global de R$ 9.000,00 (nove mil reais), vigncia do contrato de 30/09/2020 at 31/12/2020. Ora 

.ratificado. Po96es, Estado da Bahia, 30 de setembro de 2020 

Gabinete do Prefeito, S ・ e setembro de 2020 

Leandro 二 ‘ jo Ma4carenhas 
r - rei e iviunicjpai 



桝  PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

蕪に  Secret白rio Municipal 'de A r tra"o e Planejamentos 

S 

CERTIDO DE PUBLICAAO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITACAO N。  12012020 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determina"o legal, o parecer conclusivo do 
processo de DISPENSA DE LICITAいO, cujo objeto 白  presta9自o de servi9os em aluguel de 
Caminh白o '/4, para transporte de material para higieniza"o nas ruas, como medidas preventivas a 
respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde. 
Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata 白o de LA ニ  :. COSTA DOS SANTOS 
04586482567, inscrito no CNPJ sob on。  37.095.381/0001-40, co ・  - ndereo ・  mercial a Rua Amulfo 
Ramos Silva n。  133, Bairro Bela Vista, Po96es, CEP: 45.260-・  '0, pelo valor global de R$ 9.000,00 
(nove mii reais), foi devidamente divulgado com publica"o ・  mural da Pref'itura. 

Poゆes, BA, 30 de setem ro de 2020 



ajo Mfiscarenhas 
LO LVI unlじipai 

U !REFE!PJIA MUNICIPAL DE POc6ES r 	(2NPJ: 14.200.242/0001-65 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  120/2020 

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, Lei 13.979 e Decreto Federal n 
9.412/18, e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITA7AO n。  120/2020 - Objeto: presta o 
de servi9os em aluguel de Caminh巨o 3/4, para transporte de material para higienizaao nas ruas, como 
medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saude. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrataao de LAZARO COSTA DOS 
SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob on 37.095.381/0001-40, com endere9o comercial a Rua Arnulfo 
Ramos Silva n。  133, Bairro Bela Vista, Po96es, CEP: 45.260-000, pelo valor global de R$ 9.000,00 (nove 
mil reais) 
A Comissao Permanente de Licita9ao, atraves de seu Presidente, dever自  tomar as medidas cabiveis, 

. 	tendo em vista o Valor Global de: RS 9.000,00 (nove mil reais) 

Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2020 



S 

U!REFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

昌(2NPJ: 14.200.242/0001-65 

Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza恒o da prestaao de servi9os em aluguel de Caminho 3/4, para transporte de 
material para higienizaao nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de. Mediante exposto lano o Ato formal 
para a contrataao de LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, inscrito no CNPJ sob o n。  
37.095.381/0001-40, com endere9o comercial a Rua Arnulfo Ramos Silva n 133, Bairro Bela Vista, Po"es, 
CE?: 45.260-000, pelo valor global de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e posterior quitaao. 

Gabinete do Prefeito O de setembro de 2020 

Leandr 
P 聖Maarenhas o iviunigpai 

・  



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

CONTRATO 
S 

S 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO 242-1/2020 FMS 
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI9OS 
DE ALUGUEL QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES COM 
COOPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAODE E A EMPRESA LAZARO COSTA 
DOS SANTOS 04586482567. 

Pelo presente instrumento de Contrato, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES-BA, neste ato 
representado pelo Senhor Prefeito Leandro Arajo Mascarenhas, com sede 白  Pra9a da Bandeira, no 
02, centro, Po6es-BA, inscrito no CNPJ sob n。  14.242.200/0001-65 atravs do FUNDO MUNICPAL 
DE SAODE, inscrito no CNPJ sob n。  11.113.324/0001-52, com sede a Rua Cardeal da Silva, n。 75, 
centro, CEP. 45.260-000 ora denominado CONTRATANTE e, de outro lado LAZARO COSTA DOS 
SANTOS 04586482567, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n。  37.095.381/0001- 
40, com endere9o Rua Arnulfo Ramos Silva, n。  133, Bela Vista, Po96es-Bahia, CEP 45.260-000, 
aqui denominada CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE LICITA9AO n。  12012020, nas 
disposi"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, mediante as cl白usulas e condiゆes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1 .1 0 presente contrato tem por objeto a presta"o de servi9os em aluguel de Caminhao 3/4, para 
transporte de material para higieniza"o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo 
Coronavirus (COVID・19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de, conforme descri加es da 
DISPENSA DE LICITACAO n。  12012020. 

§ 1。  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi"es deste contrato, acrscimos ou 
supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita"o, de 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 
訓era加es. 
2。  A oresente contrataco est自  sendo formalizada de forma direta. oor DISPENSA DE LICITACAO 

~ w i zuizuzu. com  Dase no art. 24. inciso iv cia Lei b.bbb/S4. uecreto Municloal nu z I briuio ae lo ae 
SetemDro 12020, vortana ao Ministerio cia baucie nu iawzuzu e Lti li.9!WZUl0 art.4 ': t N as 
contrata96es para aquisi 』o de bens, servios e insumos necessdos ao enfrentamento da 
emergncia que trata esta LeL ser admitida a apresenta戸o de termo de referncia simplificado ou 
de projeto b白sico simpilficado 

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUCAO 

a) O Regime de Execu"o do presente Contrato e de Pre9o por item, independentemente de 
transcri"o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21106/1993, e suas altera"es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94 

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

total responsabilidade na execu"o do contrato 
§1。  0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera96es da Lei 
8.883/94 

ua， しarueai ロa りuva,n u,コ， cernm ードooeg ba - rone:(HJ J4i 14.53U 

CLAUSULA TERCEIRA~PRAzOs 
'. ‘ーー..,.ーーー一．  .ーー一一 	 柱評哩’ 、  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PKCIES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

3.1 0 prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at o dia 31 de dezembro de 2020, e de 
acordo com as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 1.058 do 
C6digo Civil Brasileiro; 

3.1 0 prazo do Contrato será da data de sua assinatura ate o dia 31 de dezembro de 2020, e de 
acordo com as soficitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 1.058 do 
C6digo Civil Brasileiro; 

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

4.1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser de R$ 9.000,00 (nove mil reais), resultante das 
quantidades constantes da proposta de Pre9os. 
4.2 Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajust白veis 
§10 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. 
§2。 0 pagamento ser efetuado, em at6 30 (trinta) dias ap6s a apresenta9白o da Nota Fiscal/Fatura 
ei ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue 
§3。 Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ ei ou Recibo, o referido 
documento ser imediatamente devolvido para substitui9白o e/ou emiss白o de Nota de Corre"o, 
ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de qualquer 
reajuste ou atualiza"o do valor contratual. 

4.1 0 Preço Total do objeto ora contratado será de R$ 9.000,00 (nove mil reais), resultante das 
quantidades constantes da proposta de Preços. 
4.2 Os Preços ofertados serâo 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, impliquem 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 CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

5・1 As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota 白o 
Oramentria a seguir especificada: 
5.1 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotaçáo 
Orçamentária a seguir especificada: 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068 - Enfrentamento de emergência Saúde - COVID-19 
10.122.09.2.074 - Enfrentamento de emergência Saúde - COVID-19 
Portaria n° 1.666/2020 

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica 
Fonte 14 - Transferências de Recursos 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES CONTRATANTES CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 - DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA ser legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu"o deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securit白rios, comerciais e outros fins, a eles n昌o se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 自  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impercia ou imprudencia, 
na execu弾o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, n白o 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9白o ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus 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 suficientes oara atender as ecess 
aDaSleCImenいCOmo no tonai, que e pane integrante aeste eontrato. ， 一、．ゃよh ーーーーーー  ー  ’ーーー  ー  ー  ー  ーー’ー’’ーーー「ー’ー  ’’ーかー’ーーーーー  ーー…ー… ーrいヒ、~ "Aらひ、” - 

6.1 - DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA deverá fomecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados A 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, impericia ou imprudancia, 
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabihdade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumirá a responsabihdade total pela execução do contrato. 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as ecess 

o no Edital, que é parte integrante deste Contrato. ssscw• 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

6.1.6 Reconhecer os direitos da administra"o, em caso de rescis白o administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93; 
6.1.7 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as condi96es de 
habilita"o e qualifica'o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8 .666/93 
6.1.8 comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias 自  teis ap6s a verifica"o do fato e apresentar os documentos 
para a respectiva aprova"o, em at6 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 
Pargrafou nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
a) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 
b) Prova de regularidade junto自  Fazenda Estadual; 
c) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uni'o e Tributos 

Federais, junto ao INSS; 
d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
e) Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

6.2 ・  DA CONTRATANTE: 
6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga"es financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 A fiscaliza"o do fornecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada. 
6.2.3 Poder a fiscaliza"o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servios, caso n白o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem prejuizo de outras 
san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 
6.2.4 Ordem de Compra 

CLAUSULA STIMA - PENALIDADES 

7.1 Para a aDlicac白o das oenalidades orevistas sero levadas em conta a natureza e a aravidade da 
w taita, os prejuzos aeta aavinaos para a saministra9ao vuoiica e a reinciaencia na pratica ao ato 

conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san9es administrativas previstas na Lei Federal 
n。  9.784/99: 
7.1.1 Advertencia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 
contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n白o acarretem prejuizos 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 processo administrativo 
7.1.3 A inexecu"o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu弾o do contrato, sujeitar o 
contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da infra"o, obedecidos 
os seguintes limites m白ximos 

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 
obriga"o, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na hiptese de 
negar-se a efetuar o reforo da cau"o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convoca o; 
0,3% (trs d'cimos por cento) ao dia, at白  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 di-, -,' 'sequ 

“標懸轟os 
trig白simo 
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7.1.3.1 A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra"o rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais san"es previstas na lei. 
7・1.3・2 A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser descontada da garantia do 
contratado faltoso 
7.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al白m da perda desta, a contratada 
responder pela sua diferena que ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administra"o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
7.1.3.4 N白o tendo sido prestada garantia, 白  Administra"o se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7.1.3.5 As multas previstas neste item n白o tem carter compensat6rio e o seu pagamento n自o 
eximir白  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 Administra"o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposi96es legais citadas 
7.1.5 Sero punidos com a pena de declara"o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra"o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni"o ou at' 
que seja promovida a reabilita"o perante a autoridade competente para aplicar a puni"o, os que 
incorram em outros ilicitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUいO E DA RESCISAO 

8.1 A rescis白o poder ser: 
8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescisao imediata, com 
as consequ'ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os motivos aqueles 
alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores altera"es, sem prejuizo de 
outras san96es previstas nesta mesma lei; 
8.3 A inexecu'o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis台o, com as consequ6ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra"o Pロblica, em caso de rescis白o administrativa 
prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera"es. 

．一 	8.4 Poder ainda o Municipio de PoC6es, BA, a seu crit白rio exclusivo e a aualauer temoo rescindir o 
, contrato mediante prvio aviso 白  empresa contratada, com anteced6ncia minima de 30 (trinta) dias, 

ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada nao tenha dado causa e aos 
pagamentos devidos pela execu"o do CONTRATO at白  a data da rescis白o 
8.5 Da resciso do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLUSULAS contratuais, especifica96es, 
projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 自  teis, contados da intima9白o do ato. 
8.6 Nas hipteses de rescis白o com base em qualquer das hipteses da Lei 8.666/93 ou da legisla"o 
especifica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza戸o 

CLAUSULA NONA ・  CONDICOES GERAIS 

9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi白rios, planos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 
executado por ela; 
9.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu"o deste 
Contrato, quando necess白rio por conveniencia dos servios ou da Administra"o, respeitados os 
limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 
9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri"o, o Edital e - s Anexos e a 
Proposta de Pre9os da CONTRATA 	 A c-a' 
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Lorena Santos Mascarenhas 
Secret白ria Municipal de Saロde 
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9.4 N白o ser permitidos a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este 
Contrato; 
9.5 Este contrato' regido pela Lei no. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dロvida em casos omissos 

CLAUSULA D'CIMA - COBRANCA JUDICIAL 

10.1 As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atrav6s de processo de execu9白o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrana direta, mediante 
reten"o ou compensa"o de crditos, sempre que possivel 

CLAUSULA D'CIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po"es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do presente Contrato. 

a 11.2 E. oor estarem assim iustos e contratados, firmam o oresente contrato em 03 (trs) vias de iaual 
ー  teor e forma na presen9a ae auas testemunnas, que suDscrevem aepois ae iiao e acnaao contorrne 

Po加es・BA, 30 de setembro de 2020 

cvi 伽加、  
LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567 

Contratado 

Testemunhas: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

 

NOME OBJETO 

EXTRATO M重S DE SETEMBRO COVID-19 DE 1020 

CONTRATO 
MODALIDADE 

LICtTA AO  PRA加  
VAしOR 

LAL&RO COSTA DOS SANTOS 

045師48t%7. posso・」It slk・  de 由mlい  

pri農381器覧． % CNN , sobぶ  

AmUIfo R且皿os Silva, n。  133, Bd・  vtat鳳・  

1Pncscs-Babia. CEP 45.260-000.0可0th a 

InrstarAn de sercOS em SUUd de 

Caminh,o り4, pa田 tanspom dem加「同  

para hI9ieflizaao n・…・a, como medidas 

preventivas( a reapCoroflavirUs (CCVID-19黒 do di NOVOalendirnentO 

  

R$ 9.000,00 

W09/2020 A DISPENSA DE 
LICITAAO・‘ 120/1020 

 

CON丁RATO N'241・2/2020 
PMS 

 

3111212020 

Ia Secretaria Municipal de Saロde 

 

~ 

    

     

帳deotatubro dc ユ0加  
.loユo Pedro Ribeiro do Naseimesto 

Chefe do DepaItmeTIto山Liii叫Oct eCoarraLos 

Tera-feira
6 de Outubro de 2020 
lo 一 Ano 一 No97ロ  

Po96es 
Di'rio Oficial do 
眼川scim 

  

CERTIFICAいO DIGITAL: T000JVRIARGOYUAx4AT7UQ 

Esta edi,o encontra-se no site oficial deste ente. 
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20 de Gum需援臨  
13一 Mo 一 N. 981 Po96es 議ano Oficial do 

MUHICIPSO 

EXTRATO DO CONTRATO N02421IJ202O EMS 

DISPENSA N。  120/2020. 

灘驚麟麟麟蕪鷺麟 I 

37.095.381/000
000.Objeto a pinas nias, como競灘糞難繁蕪無鴛鴛鷺ミ 

蕊昌ai de Sa de, Oriundo da Dispensa dRS 9.000,00 (nove mil reais))30/12/滞器芸議誌誌茎§ふ扇 i示mSantos Mascarenhas・  

Prefeito 一  Leandro Ara句o Mascarenhas・  

／ー、  

cERTIFtCAAO DIGITAL: XDXOI81FMAC7Z0AtW xA 
Esta edi"o encontra-Se no site oficial deste ente. 
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Di自rio Oficial do 
~o Po96es 

Tera-feira 
20 de Outubro dc 2020 
12 ・ Ano -Nロ 981 

ADJUDICAぐ入O DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  120/2020 

A Comissao Permanente de Licita叫o de Pog6es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, 
Decreto Municipal n。  158/2020, Decreto Federal n 9.412/218, Portaria do Ministrio da Sade a。  188/2020 e 
suas altera6es posteriores, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N 
120/2020 Objeto a prestaao de servi9os em aluguel de Caminh且o '/4, para transporte de material para 
higieniza9ao nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID・19), em atendimento 
a Secretaria Municipal de Sa"de, CONTRATADOLAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa 
jurdica de direito privado, inscrito no CNPJ n。 37.095.381/0001-40, com endere9o Rua Arnulfo Ramos Silva, 
n。  133, Bela Vista, Po96es Bahia, CEP 45.260-000,Valor global do objeto Adjudicado' de: R$ 9.000,00 (nove 
mil reais). Com Vigencia 30/12/2020, Comiss'o Permanente De Licita o, 30 de setembro de 2020. Jo'o Pedro 
Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO No 120/2020 
A Prefeitura Municipal de Po'6es - Bahia, corn base no arL 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal 
o 1582020,Decreto Federal n。  9.412/218, Portaria do Minist'rio da Sa"de n。  188/2020, e suas altera6es 

posteriores, e no Parecer Juridico, torna publico a Ratifica9石o do Ato da DISPENSA DE LICITA(7AO N 
120/2020.. conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e Parecer Juridico emitido pelo 
Procurador Juridico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATORTO, para 
contrata o direta de LAZARO COST.& DOS SANTOS 04586482567, pessoa jurdica de direito privado, 
Inscrito no CNPJ n。 37.095.381/000140, com endere9o Rua Arnulfo Ramos Silva, n。  133, Bela Vista, Po96es 
Bahia, CEP 45.260-000,0 Objeto a prestaao de servi9os em aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de 
material para higieniza9o nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), 
em atendimento a Secretaria Municipal de Saide, Valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais)) corn VigEncia 
30/12/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LlCITACAdevendo ser celebrado o contrato 
corn: RAMON LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 
2020). Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal 

HOMOLOGAぐAO DA DISPENSA DE LICITACAO N 120/2020 

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 modifica6es introduzidas pelas Leis n 
8.883/94 e ti0 9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITACAO N。  120/2020.一  Objeto a presta9'o de servi9os em 
aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de material para higieniza9ao nas ruas, como medidas preventivas a 
respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa6de, atentando ao 
Parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, I-IOMOLOOA o processo de DISPENSA DE 
LICITACAO, para a contrata 貢o direta da empresa LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa 
juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ n。 37.095.381/0001-40. com  endere9o Rua Arnulfo Ramos Silva, 
no 133, Bela Vista, Po96es Bahia, CEP 45.260-000,COMISSAO PERMANENTE DE LICITA AO, atrav's de 
seu Presidente, dever自  tomar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o de: R$ 9.000,00 
(nove mil reais) cpm Vigencia 30/1 2/2020). Gabinete do Prefeito, 30 dc setembro de 2020. Leandro Arajo 
Mascarenhas - Prefeito Municipal 

CERTIFICAいO DIGITAL: XDXOI8/FMAC7ZOAIVIFWXA 

Esta edi9ao encontra-se no site oficial deste ente. 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

