
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65  

PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 

NO 110/2020 

~  
DISPENSA DE LICITA9AO 

NO 08912020 

PROPAGANDA VOLANTE 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

、  

、篭は航1"""1ザ  

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 110/2020 

MODALIDADE LICITAT6RIA: DISPENSA DE LICITA9AO N。  089/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saude 

OBJETO: Presta9白o de servios em locu,o e propaganda volante para anunciar as medidas e 

orienta96es a popula9白o, a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria 

Municipal de Saude 

CONTRATADO: UNILOG PESQUISAS E MARKETING LIDA, inscrita no CNPJ sob o n。  
09.395.037/0001-30, com endere9o comercial a Avenida C6nego Pithon n。  46, Sala 04, Bairro 

Centro, Po96es, Bahia, CEP: 45.260-000 

VALOR GLOBAL: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) 

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

DATA DA DISPENSA: 11 de maio de 2020. 

DATA DA RATIFICA9AO: 11 de maio de 2020 

DATA DA CONTRATA9AO: 11 de maio de 2020 

VIGENCIA: 11/05/2020 at白  11/06/2020 

C OMISSAO PERMANENTE DE LICITA9AO - PORTARIA N。  001/2020 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 110/2020 

OBJETO: Presta9白o de servios em locu,o e propaganda volante para anunciar as medidas e 
orienta⑩es a popula9白o, a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saude. 

AUTUACAO 

Aos 05 (cinco) dias do mes de maio de 2020, autuo o oficio requisit6rio da 

secretaria e os documentos que adiante se ve. 

8う  
Samanta de Araujo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

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

SECRETARIA MUNtCIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 04 de Maio de 2020. 

Oficio 231/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita,o de Dispensa de Licita戸o 

SOLICITAGAO  

Exp6e-se a necessidade da presta9白o de servios em locu頭o e propaganda volante para 
anunciar medidas e orienta96es a popula,o a respeito do Coronavirus (COVID-19), em 
especifica戸o conforme tabela de quantitativo, garantindo assim, a continuidade deste 
referido servi9o atraves da Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio. 

Exmo. Sr. Leandro Araujo Mascarenhas 

D.D. Prefeito Municipal de PO96ES 

Estimando a continua garantia da excelncia dos servi9os prestados pela Secretaria 
Municipal de Saude do Municipio de Po96es-BA, solicito que se inicie o Processo de 
Dispensa de Licitaro para a presta9白o de servios em locu,o e propaganda volante para 
anunciar medidas e orienta96es a popula●o 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ロde publica de 
importancia internacional decorrente do Coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, 
especificamente ao Art. 4 que diz 

Art. 40 E dispens白vel a licita戸o para aquisi9白o de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emerg白ncia de saude publica de import白ncia internacional decorrente do 
coronavirus de que trata esta Lei. (Reda頭o dada pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

enquaミ品揺器器J；揺麗U罫誌讐器離青濡器揺器麗  誤驚器ごenas 

§ 2 。 Todas as contrata加es ou aquisiゆes realizadas com fuicro nesta Lei sero imediatamente 
disponibilizadas em Sitio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, al白m das informa96es previstas no§ 3。  do art. 8。  da Lei no 12.527. de 18 de novembro de 2011 o 
nome do contratado, o nロmero de sua inscri9白o na Receita Federal do Brasil, o prazo 	contratual, o valor e o 
respectivo processo de contrata9白o ou aquisi"o 

§ 3 。 Excepcionalmente, ser possivel a contrata'o de fornecedora de bens, servi9os e insumos de 
empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licita9ao ou contratar com 
o Poder Pロblico suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de u 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弾o de servi9os a que se refere o caput do art. 4。  n白o se 
restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condi如es de uso e 
funcionamento do bem adquirido. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020k 

Art. 4。-B Nas dispensas de licita戸o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as 

Rua: cardeal da Silva, 75, Centro. Po es-Ba e-mail: financeirosaude2ol7@gmajl  com, Fone (77) 3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

condi"es de: (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020)  

I - ocorrncia de situa頭o de emerg白ncia; (incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situa9白o de emerg白ncia; (Incluido oela Medida Provis6ria n。  
926, de 2020) 

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

IV - limita"o da contrata"o 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa9白o de emergencia. (Incluido 
pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

Art. 4。-C Para as contrata9oes de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da 
emerg6ncia de que trata esta Lei, n白o ser白  exigida a elabora●o de estudos preliminares quando se tratar de 
bens e servi9os comuns. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

Art. 4。-D O Gerenciamento de Riscos da contrata"o somente ser白  exigivel durante a gest百o do 
contrato. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

Art. 4。-E Nas contrata96es para aquisi9ao de bens, servi9os e insumos necess自rios ao 
enfrentamento da emerg'ncia que trata esta Lei, ser自  admitida a apresenta9ao de termo de referncia 
simplificado ou de projeto b自sico simplificado.I lncluido 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: lincluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

I - declara9ao do objeto; fincluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

II - fundamenta9ao simplificada da contrata9ao; f Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

川  - descri9ao resumida da solu9ao apresentada; f incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 
2020) 

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

V - crit'rios de medi9ao e pagamento; fincluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

Vt - estimativas dos pre9os obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes par白metros: (Incluido 
peia Mecllaa F'rovlsoria flU 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 no 926, de 2020) 

2020)C) stios eletr6nicos especializados ou de domnio amplo (IncluIdo pela Medida Provis6ria n。  926, de2020) 

2020) 

d) contrata96es similares de outros entes publicos; ou (Includo pela Medida Provis6ria no926, de 2020) 

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

Vil - adequa9白o or9amentria. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

de pre器畿器謂窓畿農ante juscaput.鵠鵠謡梶農篇器g翫署渡踏ada a estimativa 

contratapreos,繰蹴熊鮮da estimativas superiores deustificativa nos繋trata5 de o(Inclui灘灘鴛隷灘  

盤讐 es. RUa: Cardeal da Silva, 75, Centro, Po 。es-Ba e-mail: financeirosaijce2Q17@gmail  corn Fone (77) 3431-435i, ' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

2O20) 2020) 

Art. 4。-F Na hip6tese de haver restri,o de fornecedores ou prestadores de servi9o, a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poder白  dispensar a apresenta"o de documenta,o 
relativa 白  regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilita戸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 
no 926, de 2020) 

Art. 4°-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação 
relativa regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, 
ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa 	Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso X)0(111 do caput do art. 7° da Constituição. (Incluido pela Medida Provisória 
n° 926, de 2020)  

Art. 4。-G Nos casos de licita"o na modalidade preg白o, eletr6nico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisi戸o de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da emerg6ncia de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitat6rios ser白o reduzidos pela metade. (incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 
2020) 

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

§ 10 Quando o prazo original de que trata o caput for nmero i mpar, este ser白  arredondado para o 
numero inteiro antecedente. (incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

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

§ 2 。 Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente ter白o efeito devolutivo. (incluido pela Medida 
Provis6ria no 926, de 2020) 

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

§ 3 。 Fica dispensada a realiza9白o de audi6ncia publica a que se refere o art. 39 da Lei n。  8.666, de 21 
de lunho de 1993 para as licita96es de que trata o caput. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

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

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

Art. 4o-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administrac白o oublica 
poaera prever que os contrat&los tiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi96es contratuais, acr6scimos 
ou supress6es ao objeto contratado, em at cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato. (Includo pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

Art. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis nneses e poderão ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situação de emergência de saúde pública. (Incluido pela Medida Provisória n° 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 supress5es ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato. (lncluido pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

E em virtude da qrave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, o municlpio tera que 
tomar as medidas preventivas necess白rias. Para maiores esclarecimentos segue anexo Lei 
n。  13.979/2020, Decreto Municipal n。  158/2020 e o Termo de Referencia Simplificado 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cota96es realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA, 白  a que melhor 
atende as demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie contrato entre o 
Fundo Municipal de Saude, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa UNILOG 
PESQUISAS E MARKETING LTDA, inscrita no CNPJ sob n。  09.395.037/0001-30, cujo 
objeto 6 a presta,o de servi9os em locu●o e propaganda volante para anunciar medidas e 
orientac6es a populac白o a respeito do Coronaviru, (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saude, ficando no valor de F<tl1こ  . U' i, i〕（aezesseis mii reais). vaie 
ainda ressaltar que o contrato ter白  vigencia ao dia 11 de Ma ・  do ano em curso, com prazo 
at白Od白 23 de .iiiihr c1r' mesmn ano. 
"～、ノー～誓ン7二とぞニニ“ーー ’'’ーー’'’ーー ’ー 	 べ  久OO'oJ 

As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta aos recursos aa uota9ao 
Orcamentria a seauir especificada 

E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, o municipio terá que 
tomar as medidas preventivas necessárias. Para maiores esclarecimentos segue anexo Lei 
n° 13.979/2020, Decreto Municipal n° 158/2020 e o Termo de Referência Simplificado. 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cotações realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA, 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 UNILOG 
PESQUISAS E MARKETING LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 09.395.037/0001-30, cujo 
objeto é a prestação de serviços em locução e propaganda volante para anunciar medidas e 
orientações 	população a respeito do Coronaviru (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Satide, ficando no valor de R$ II 1 i ;11 )(dezesseis mil reais). Vale 
ainda ressaltar que o contrato terá vigência ao dia 11 de M • do ano em curso, com prazo 
até o dia 23 de Julho do mesmo ano. 

/0-6- 	 so0,00 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orgamentária a seguir especificada. 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID - 19 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica 

FONTE 14 - Transferência de Recursos 

Rua: Cardeal da StIva, 75, Centro. Po6es-Ba e-mail: finance・rosaude2Ol 7@gmaiI.com, Fone (77) 34314 O Rua: Cardeal da Silva, 75, Centro, Pot-,Zes-Ba 	financeirosaude2017@gmail.com, Fone: (77)3431-4350 
意鷲誉讐議
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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 contrata9含o de empresa para a presta,o dos referidos servi9os acima citados, neste 
municiplo. 

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

Atenciosamente, 

戸／ 

ノー~ 

Jorge Lu編antos Lemos 
Sec. Muni cipl de Sallde de PoC6es 

灘9導讐亀  Rua. Cardeal da Silva, 75, Centro. Po6es-Ba e-mail: financeIrosaude2o17@gmajr  com Fone (77) 3431-4 O 
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Prefeitura Municipal de Po96es 

PCA DA BANDEIRA, 02 

CENTRO - POCOES - BA CEP: 45260-000 

CNPJ: 14.242.200/0001-65 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 

Numero: 000030I2020.E 

Nome/Raz白o Social: 

Nome Fantasia: 

Inscri"o Municipal 

Endere9o: 

● 

UNILOG PESQUISAS E MARKETING- LTDA 

IJNILOG PESQUISAS E MARKETING 

033629 	 CPF 

AV. CONEGO PITHON, 46 SERVIO 

CENTRO POCOES - BA CEP: 45260-000 

CPF/CNPJ: 09.395.037/0001 ・30 

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

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

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICiPIO 

Observa9白o: 

""’✩✩”’女女’女✩’"’青✩✩✩女女女‘血まt"“書✩’✩脅脅女✩女女女●●●●書脅✩古脅✩✩✩✩✩✩✩✩●✩青士●●●士青‘骨脅脅✩士✩✩✩✩✩●古✩●虫脅●●””，”吉✩，✩✩✩，舎✩✩“"""”，✩士✩✩✩✩✩✩女女✩,""”，骨士✩✩，  

't吉’女’’女士’曹女✩’士古✩‘士女女士士✩士✩士含ま青士’費✩女‘’士✩✩女✩✩✩✩✩✩・✩費✩・士女女✩t✩●士女●✩✩青曹●✩女・✩✩女✩✩,女士●,士‘✩女‘山女女＋，✩まt，✩士✩✩，士‘，✩＋，✩士✩女✩士士✩，‘✩，女ま✩女✩士，，✩女女✩．，✩✩，,.,,,士✩，  

✩“""""""""”✩脅脅““✩“”骨✩“‘✩“""""“✩‘""“女女“'"“●●“"“✩女“✩““舎““女女，“✩骨“""""""""""""”士✩脅✩青★✩✩“"""' 

************************************ t********** ******* ** *********** ***** ** **✩✩✩●・・✩士✩女✩✩✩，✩✩，✩✩，✩✩✩女✩，✩✩✩女古，✩，，脅，，青．✩骨✩✩女，✩✩,女  

certid白o foi emitida em 	02/03/2020 	com base no C6digo Tribut白rio Municipal 

dao v白lida at白: 31/05/2020 

Esta certid言o abrange somente a Inscri9言o Municipal acima identificada. 

C6digo de controle desta certid白o: 2600004717550000083044090000030202003028 
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Certido emitida eletronicamente via internet. A aceita9白o desta certidao est自  condicionada 台  verifica9白o de sua

autenticidade na Internet, no endere o eletr nico: 
https://pocoes.saatn.com.br, Econ6mico - Certid白o Negativa - Verificar Autenticidade 

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

Impresso em 22/04/2020 s 13:11:55 



CNPJ 

09.395.037/0001-30 

NSCRIAO ESTADUAL 

079.627.760 - INAPTO 

RAZAO SOCIAL 

UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTIM 

'I GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

' SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissdo: 22/04/202() 13:13 

Certidao Negativa de D6bitos Tribut豆rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - C6digo 
Tribut'rio do Estado da Bahia) 

Certid言o No・  20201137901 

Fica certificado que nao constam, at6 a presente data, pend白ncias de responsabilidade da pessoa fisica ou jurdica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

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

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

Emitida em 22/04/2020, conforme Portaria n。 918/99, sendo v自lida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissao 

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

Vlida com a apresenta"o conjunta do cart百o onginal de inscri9白o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda 

II' I 」  
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MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradona-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA 
ATiVA DA UNIAO 

Nome: UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA 
CNPJ: 09.395.037/0001-30 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dvidas de 
responsabilidade do sujeito passivo adma identificado que vierem a ser apuradas, 白  certificado que 
n白o constam pendencias em seu nome, relativas a cr6ditos tnbut自rios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Divida Ativa da Unio (DAU) junto 白  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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

A aceita9ao desta certid白o est白  condicionada a verifica"o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida 白  s 16:27:07 do dia 10/03/2020 <hora e data de Braslia>. 
Vlida at白  06/09/2020 
C6digo de controle da certid白o: 55C0.IBF9.OEC8.461B 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento. 

O 



CERT工DAO NEGAT工、lA DE D豆BェTOS TRABALH工STAS 

Nome: UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 09.395.037/0001-30 

Certidao fl。 : 9543561/2020 
Expedi9ao: 22/04/2020, a s 13:04:25 
Validade: 18/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedi9ao. 

Cer 七 ifica-se que UNェ LOG PESQUェ SAS E MARKET ェNG LTDA 
(MATRェZ E FェLェAェB) , inscr比o(a) no CNPJ sob o n。  

09.395.037/0001-30, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolida9ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu9ao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at6 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, ag6ncias ou filiais. 
A aceita9ao desta certidao condiciona-se a verifica9ao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: //www. tst .jus .br ), 
Certidao emitida gratuitamente. 

工NFORMACAO 工MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identifica9ao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justi9a do Trabalho quanto a s obriga9うes 
estabelecidas em senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Minist6rio P丘blico do 
Trabalho ou Comissao de Concilia9ao Pr6via. 



22/04/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

CAt 1 A 

Certificado de Regularidade 

do FGTS 一 CRF 

Inscri‘旨o: 09.395.037/0001-30 

Raz首o SociaItJNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA 
Endere'o: AVENIDA CONEGO PITHON / CENTRO / POCOES / BA I 45260-000 

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

O presente Certificado nさo servir白  de prova contra cobranga de 
quaisquer d6bitos referentes a contribuig6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigag6es com o FGTS. 

Validade:19/03/2020 a 16/07/2020 

Certifica戸o N"mero: 2020031902215672637663 

Informa戸o obtida em 22/04/2020 13:07:06 

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

脈加stilt a-cr1.c晒ov.brIconuItacrfIpages1impressao .jsf 
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畿  

Presidencia da Rep"blica 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N。 13.979,  DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Texto compilado 

Regulamento  

Egulamento  

Disp6e sobre as medidas para enfrentamento da 
emergencia de saude publica de import含ncia 
internacional decorrente do coronavirus respons白vel 
pelo surto de 2019. 

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

Art. 1。  Esta Lei disp6e sobre as medidas que poderao ser adotadas para enfrentamento da emerg6ncia de 
saude p"blica de importancia internacional decorrente dO coronavirus responsavei peto surto oe' u w. 

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

’§2。  Ato do Ministro de Estado da Saude dispor sobre a dura9ao da situa卿o de emerg6ncia de saude publica 
de que trata esta Lei. 

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

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

I ー  isolamento: separa戸o de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contamina9豆o ou a propaga9言o do 
coronavirus; e 

II - quarentena: restri 白o de atividades ou separa戸o de pessoas suspeitas de contamina9白o das pessoas que 
n白o estejam doentes, ou de bagagens, conteineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 
contamina戸o, de maneira a evitar a possivel contamina戸o ou a propaga9白o do coronavirus. 

Par自grafou nico. As defini96es estabelecidas pelo Artigo I do Regulamento Sanit白rio Internacional, constante 
o Anexo ao Decreto ri0 10.212,  de 30 de  janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber 

Art. 30 Para enfrentamento da emergencia de saude pロblica de import白ncia internacional decorrente do 
coronavirus, as autoridades poder白o adotar, no 白  mbito de suas compet6ncias, dentre outras, as seguintes 
medidas: 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

I ・  isolamento; 

II ・  quarentena; 

Ill - determina戸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 

www.planaltQ・90vbr/ccjvjpO3/ato2Oi 9-2022/2020/lei/Li 3979.htm 
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e) tratamentos m6dicos especficos; 

IV - estudo ou investiga頭o epidemiolgica; 

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

VI ・  restri,o excepcional e tempor白ria, conforme recomenda"o t6cnica e fundamentada da Ag6ncia Nacional 
de Vigil自ncia Sanit白na, por rodovias, portos ou aeroportos de: 	(RedaGao dada  pela Medida Provis6ria n。  926, 
de 2020) 

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

b) locomo9ao interestadual e intermunicipal; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

VII - requisi9ao de bens e servi9os de pessoas naturais e juridicas, hip6tese em que ser白  garantido o 
pagamento posterior de indeniza9ao justa; e 

V川ー  autoriza"o excepcional e tempor白ria para a importa9白o de produtos sujeitos 白  vigilncia sanitria sem 
egistro na Anvisa , desde que 

a) registrados por autoridade sanit自ria estrangeira; e 

b) previstos em ato do Ministrio da Sa"de. 

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

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

~ - o direito de serem informadas pernianentemente sobre o seu estado de saude e a assist白ncia 白  familia 
conforme regulamento; 

II - o direito de receberem tratamento gratuito; 

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

reuurIuLd o rugoJ 00 rceguiamento 。  anitario internacional, constante ao Anexo ao Uecreto flU 10.212 de 30 de4nkQeio20. 

dec
。“ 3 Ser considerado falta justificada ao servi9

o pu
blico ou 白  atividade laboral privada o 

p
eriodo de aus白ncia

decorrente das medidas previstas neste artigo. 

一 - § 4。  As pessoas deverao sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento 
oeias acarretara responsalDillza9ao, nos termos previstos em lei. 

§5。  Ato do Ministro de Estado da Saude: 

一 	I - dispor sobre as condi6es e os prazos aplic白veis 白  s medidas previstas nos iricisos I e II do caDut deste 
artigo; e 

II - conceder a autoriza9白o a que se refere o inciso V川  do caput deste artigo 

dspa 6dispor sob謂conjunto dosmedida previst認農捻器費轟島梶ia ea  pela認器Pblicaovisna器笠猫“ 

www.planalto ・gov・br/cc1v1 四3/~ato2Ol 9-2022/2O2Oflei/L1 3979.htm 
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§ 6。-A O ato conjunto a que se refere o§ 6。  poder白  estabelecer delega9白o de competencia para a resolu"o 
dos casos nele omissos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  927 de 2020) 

§70 As medidas previstas neste artigo poderao ser adotadas 

I - pelo Ministerio da Saロde; 

II - pelos gestores locais de sa自de, desde que autorizados pelo Ministerio da Sa"de, nas hip6teses dos incisos 
I, II, V, VI e V川  do caput deste artigo; ou 

Ill - pelos gestores locais de saude, nas hip6teses 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 servi9os p自blicos e atividades essenciais. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

§ 90 0 Presidente da Repロblica dispor白, mediante decreto, sobre os servi9os p"blicos e atividades essenciais 
a que se referem o§ 8。. 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。  926 de 2020) 

§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execu9ao de servios 
pblicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente podero ser adotadas 
em ato especfico e desde que em articula"o prvia com o Org白o regulador ou o Poder concedente ou 
utonzador. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

' 	§ 11. E vedada a restri9白o 白  circula9白o de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de servi9os 
pロblicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no§ 9。, e cargas de qualquer esp6cie que possam 
acarretar desabastecimento de g6neros necess白rios a popula頭o. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926, de 
2020) 

cata idi. 

Art. 4。  E dispensavel a licita9白o para aquisi9白o de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus 
de que trata esta Lei. 	(Reda9含o dada  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 1。  A dispensa de licita9ao a que se refere o caput deste artigo 白  temporaria e aplica-se apenas enquanto 
perdurar a emerg6ncia de sa"de publica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus. 

！§ 2。  Todas as contrata96es ou aquisi96es realizadas com fuicro nesta Lei sero imediatamente disponibilizadas 
式七siuo~ onciai especifico na ' rece mundial d e 一  computadores (Internet), contendo, no que couber, al白m das 
,Jorrna9oes previstas. no9  .ico art.ぞ  da Lei nU 12.b21,  de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 
ーiiurnero ae sua Inscrl9ao na I-<eceita 1-ederal do brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 

conirata9ao ou aquisi9ao. 

§ 3 。 Excepcionalmente, ser possivel a contrata"o de fornecedora de bens, servi9os e insumos de empresas 
que estejam com inidoneidade declarada ou corn o direito de participar de licita頭o ou contratar com o Poder Pロblico 
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de u nica fornecedora do bem ou servi9o a ser adquirido. 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 4 。 Na hip6tese de dispensa de licita9白o de que trata o caput, quando se tratar de compra ou contrata9白o por 
mais de um Orgao ou entidade, o sistema de registro de pre9os, de que trata o inciso II do caput do art. 15 da Lei n。  
8.666 de 21 de junho de 1993, poder白  ser utilizado. 	(Incluido pela Medida Provis6ria 	n。 951 	de 2020) 

§ 5 。 Na hip6tese de inexistencia de regulamento especifico, o ente federativo poder aplicar o regulamento 
federal sobre registro de preGos. 	(Includo pela Medida Provis6ria n。  951 de 2020) 

§ 60 0 Org白o ou entidade gerenciador da compra estabelecer白  prazo, contado da data de divulga9吾o da 
inten'o de registro de pre9o, entre dois e quatro dias 6 teis, para que outros 6 rgaos e entidades manifestem interesse 
em participar do sistema de registro de pre9os nos termos do disposto no§ 4。  e no§ 5。. 	(Incluido pela Medida 
Provis6ria n。  951,  de 2020) 

Art. 4。-A A aquisi"o de bens e a contrata9白o de servi9os a que Se refere o caput do art. 40 n白o se restringe a 
equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condic6es de uso e funcionament6 do 
bem adquirido. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

www.pianalto.gov.br/ccivUO3/ato2Ol  9-2022/202011ei/L1 3979.htrn 
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Art. 4。-B Nas dispensas de licita9白o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condi6es 
de: 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

~- ocorr白ncia de situa9白o de emergencia; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria ti0 926,  de 2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situa●o de emerg6ncia; 
	

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

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

IV - limita9白o da contrata9白o 白  parcela necess白ria ao atendimento da situaG白o de emerg6ncia. 	(Incluido 
pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 4。-C Para as contrata96es de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da emerg6ncia de 
que trata esta Lei, n白o ser白  exigida a elabora9ao de estudos preliminares quando se tratar de bens e servi9os 
comuns. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria ti。  926,  de 2020) 

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

Art. 4。-E Nas contrata96es para aquisi9ao de bens, servi9os e insumos necessarios ao enfrentamento da 
emerg6ncia que trata esta Lei, ser自  admitida a apresenta9言o de termo de referencia simplificado ou de projeto b白sico 
implificado. 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。  926,  de 2020) 

I - declara9ao do objeto; 	(Includo  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

II - fundamenta9ao simplificada da contrata頭o; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

川  - descri9ao resumida da solu9言o apresentada; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

IV - requisitos da contrata9ao; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

V - crit6rios de medi9白o e pagamento; 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。  926,  de 2020) 

VI - estimativas dos pre9os obtidos por meio de, no minimo, um dos secjuintes parametros: 	(Incluido  Dela 
ivieaioa l-'rovisoria n。 9 2b CeZ U2U) 

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'i 

二一、 C) S1LI0S eletronicos especializados ou de dominio amplo; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926. de 

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

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

VII - adequa9ao or9amentria. 	(Incluido pela Medida Provis6ria ti。  926,  de 2020)  

5 2。  Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, ser白  dispensada a estimativa de 

pre9os de que trata o inciso VI do caput. 	(IncluiCo pela Meolda vrovisoria ir りZ t ue ZULU) 

S 3。  Os precos obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput n自o impedem a contrata9白o pelo 
Poder P白blico por valores superiores decorrentes de oscila9oes ocasionadas pela vana9ao d e pre9os, nipotese em 
que dever白  haver justificativa nos autos. 	(Incluido pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 4。-F Na hip6tese de haver restri9白o de fornecedores ou prestadores de servi9o, a autoridade competente, 
excepcionalmente e mediante justificativa, poder自  dispensar a apresenta9白o de documenta●o relativa 自  regularidade 
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilita戸o, ressalvados a exigencia de 
apresenta9ao de prova de regularidade relativa 白  Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXX川  do 
望  put do art. 7。  da ConstituiA. 	(Incluido pela Medida Provis6ria ti。  926,  de 2020) 

Art. 4。-G Nos casos de licita"o na modalidade pregao, eletrnico ou presencial, cujo objeto seja a aquisi"o 
de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da emerg6ncia de que trata esta Lei, os prazos dos 
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procedimentos licitat6nos sero reduzidos pela metade. 

LI 3979 

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

§ lo Quando o prazo original de que trata o caput for n"meroi mpar, este ser arredondado para o n自mero 
inteiro antecedente. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria no 926,  de 2020) 

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

§ 3 。 Fica dispensada a realiza,o de audi6ncia pロblica a que se refere o art. 39 da Lei n。  8.666,  de 21 de 
junho de 1993, para as licita96es de que trata o caput. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926,  de 2020) 

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

Art. 4。-H Os contratos regidos por esta Lei ter白o prazo de dura"o de at6 seis meses e poder白o ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situa9白o de 
emerg6ncia de sa"de pロblica. 	(Incluido  pela Medida Provisoria 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, acrescimos ou supress6es 
ao objeto contratado, em ate cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 	(Incluido  pela Medida 
Provis6ria no 926,  de 2020) , Art. 5。  Toda pessoa colaborar com as autoridades sanit白rias na comunica"o imediata de: 

I- possiveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus; 

II - circula9白o em 白  reas consideradas como regi6es de contamina戸o pelo coronavirus. 

Art. 6。 E obrigat6rio o compartilhamento entre 6 rg白os e entidades da administra9ao publica federal, estadual, 
distrital e municipal de dados essenciais 白  identifica"o de pessoas infectadas ou com suspeita de infec9ao pelo 
coronavirus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagaG白o. 

‘§1。 ‘ Al obriga戸o a. que se refere o caput deste artigo estende-se a s pessoas juridicas de direito privado 
quanロo os aaaos rorem soiicitaaos por autoridade sanitana. 

‘§ 2二  0 Minist6rio da Sade manter dados pblicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em 
irivesuga9ao, relativos a situa9ao de emergencia publica sanitaria, resguardando o direito ao sigilo das informa96es 
pessoais. 

Art. 6。-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concess白o de suprimento de fundos e por item de 

aesDesa. oara as aguisic6es e contratac6es a que se refere o caput do art. 40, quando a movimenta9ao tor reaiizaaa 

'or meio de Carto de Pagamento do Governo: 	(Incluido  pela Medida l-'rovisona n"9Z b, ae LULU) 

~ - na execuc白o de servicos de engenharia, o valor estabelecido na alinea "a" do inciso I do caput do art. 23 da 

Lei n。 8.666 de 21 de  junho de 1993' e 	(Incluido  pela Medida l-rovisorIa nv 9Zb、   aeZ UIU) 

li - nas compras em geral e outros servi9os, o valor estabelecido na alinea "a" do inciso II do caput do art. 23 da 

Lei n。  8.666, de 1993. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

Art. 6。-B Ser白o atendidos pnoritariamente os pedidos de acesso 白  informa●o, de que trata a Lei n。  12.527, de 
2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emerg6ncia de sa"de p自blica de que trata esta Lei. 
(Incluido pela Medida Provis6ria n。  928, de 2020) 

§ 1。  Ficarao suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso 白  informa,o nos 6 rgaos ou nas entidades 
da administra9白o p"blica cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabaiho ou equivalentes e 
que, necessariamente, dependam de: 	(Incluido pela Medida Provis6ria n。  928, de 2020) 

I - acesso presencial de agentes p自blicos encarregados da resposta; ou 	 (IncIuido -e巨 Medlda 
Provis6ria no 928. de 202ffl 

eme円IIn -nc aemergncia識pblico oue trata esta譜「 pno農蓄轟濃器器asria器統甥frentamento da situa9 o de 

www回ana忙o・9oV・brJccM し03La lo2 0 l9-2O22/2020/lej/L1 3979.htm 
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§ 2 。 Os pedidos de acesso 自  informa9ao pendentes de resposta corn fundamento no disposto no§ 10 devero 
ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade 
pOblica a que se refere o Decreto Legislativo n。  6,  de 20 de mar9o de 2020. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  
925 de 2020) 

§ 3 。 N白o ser白o conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a pedido de informa9白o 
negados com fundamento no disposto no§ 1。. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928,  de 2020) 

§ 40 Durante a vigencia desta Lei, o meio legitimo de apresenta"o de pedido de acesso a informa96es de que 
trata o art. 10 da Lei n。  12.527,  de 2011, ser exclusivamente o sistema disponivel na internet.(lncluido  pela Medida 
Provis6ria n。  928 de 2020) 

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

Art. 6。-C Nao correro os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em 
processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo n。  6, de 
2020. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928,  de 2020) 

Pargrafo ロ  nico. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplica9ao de san如es 
administrativas previstas na Lei o。  8.112,  de 1990, na Lei n。  9.873,  de 1999, na Lei n。  12.846 de 2013, e nas demais 
normas aplicveis a empregados publicos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928 de 2020) 

.Art 6。-D Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplica9自o de san 6es administrativas 
一preVistas na L ei rv o.o00 oe iWj naL ei n lu.a'u,  ae li ae  juino ae'UU', e na L es n1 i Lio. ae '+ ae agosto ae 

2011. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  951 de 2020) 

Art. 7。  0 Ministerio da Saude editar os atos necess白rios 白  regulamenta9豆o e operacionaliza"o do disposto 
ne就a Lei. 

pelo curto dc 2010. 

Art. 8。  Esta Lei vigorar enquanto perdurar o estado de emerg6ncia 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 vig6ncia neles estabelecidos. 	(Reda9ao dada  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

Art. 9。  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac白o. 

Brasilia, 6 de fevereiro de 2020; 199。  da Independ白ncia e 132。  da Repロblica. 

IR MESSIAS BOLSONARO 
rgio Moro 

Luiz Henrique Mandetta 

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

www.planalto.gov・or!cclv0 ロ3,atozol 9-Z022/2D2oflejpL1 3979.fltm 
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Decretos 

MUNICIPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

DECRETO No. 158/2020. 

De 07 de maio de 2020. 

Disp6e sobre as novas medidas temporrias de enfrentamento 

e de preven9白o da emerg白ncia em saude publica decorrente 

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

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

das atribui96es que lhe sao conferidas por Lei e: 

Considerando o disposto no art. 196 e seguintes da Constitui9ao Federal; 

Considerando o disposto no art. 163 e seguintes da Lei Orgnica do 

Municipio de Po96es - BA; 

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

declarada pela Organiza9白o Mundial de Saude (OMS); 

Considerando que, apesar de n白o ter sido constatado nenhum caso 

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

emprego de medidas de preven9白o, controle e conten9ao de riscos 白  saude pロblica; 

Considerando a necessidade de ado9ao de novas medidas temporrias 

de enfrentamento e preven"o da emergencia em saude pdblica decorrente do 

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

D E C R E T A: 

Art. 1。. Este decreto estabelece medidas com vistas ao enfrentamento e 

preven9ao da emerg6ncia em saude publica decorrente do Coronavirus - COVID-19 
no Municipio de Po96es - BA. 

Art. 2。. Determina-se a suspenso dos alvar白s e a interrup"o do 
funcionamento de qualquer atividade de: 

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

ambulantes, food-trucks, conveniencias e similares; 

Pra9a da Bardrrra, n。  02. Bairro Centro. CEP 45.260-000, Po6es - BA 

CERTIFICAcAO DIGITAL: AUUOCSCBRB5URJSPQOL8BA 
Esta edi 白o encontra-se no site oficial deste ente. 
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II - 	boates, casas de shows, casas noturnas, lounges, tabacarias, 

casas de festas e eventos, assim como espet白culos de qualquer natureza; 

川  - 	academias, centros de gin白stica, escolinhas de treinamento, 

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

fsico e destinados a quaisquer pr白ticas esportivas; 

clubes, associa96es recreativas e similares; 

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

servi9os de transporte de passageiros de van. 

Pargrafo ロ  nico. Os estabelecimentos mencionados no inciso I deste 

artigo poderao continuar em funcionamento desde que exclusivamente para 

atendimento de servios de entrega em domicilio (delivery). 

Art. 30' A suspensao dos alvar白s e a interrup,o do funcionamento desde 

decreto n白o se aplica aos seguintes estabelecimentos comerciais e de presta,o de 

servi9os: 

I - 	servi9os de saロde, odontologia, assist色ncia m6dica e hospitalar; 

II - 	farm白cias; 

川一 	padarias; 

IV - 	hipermercados, supermercados, mercados, a9ougues, peixanas, 

hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos; 

lojas de venda de alimenta9白o e medica9白o para animais; 

lojas de venda de 白  gua mineral; 

gera9白o, transmiss自o e distribui9白o de energia eltrica e de g自s; 

ilumina"o publica; 

tratamento e abastecimento de 白  gua; 

capta9白o e tratamento de esgoto e lixo; 

processamento de dados ligados a servi9os essenciais; 

telecomunica96es e internet; 

seguran9a privada; 

servi9os funer白rios; 

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

servios de fornecimento de oxig白nio; 

PraGa da Bandaira. n。  02, Bairro Contro. CEP 45260-000. Po6ns - BA 
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borrachanas; 

postos de combustivel; 

hoteis, pousadas e hospedarias; 

oficinas mec白nicas; 

clinicas de est白tica e sales de beleza; 

bancos, correspondentes banc白rios, lot白ncas e cooperativas de 

crdito; 

XXIII - igrejas e locais destinados a cultos religiosos e espirituais. 

§ 10 Os atendimentos nos consult6rios odontol6gicos se dar言o mediante 

agendamento, proibida aglomera96es em sala de espera, adotadas as medidas 

estabelecidas pelas autoridades de sa"de de preven9ao ao contgio e conten9ao da 

propaga,o do Coronavirus - COVID-1 9. 

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

carter de urg白ncia, mediante justificativa apresentada em relat6rio m白dico, 

adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saロde de preven,o ao 

cont白gio e conten9ao da propaga9ao do Coronavirus - COVID-19. 

§ 30 Os servi9os de transporte de passageiro por t台xi somente podero 

realizar viagens com limita9合o a tr6s passageiros, com vidros abertos, adotadas as 

medidas estabelecidas pelas autoridades de sa6de de preven9ao ao contgio e 

conten"o da propaga9ao do Coronavirus - COVID-1 9. 

§ 40 Os servi9os de transporte de passageiro por motot自xi somente 

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

adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saude de preven9白o ao 

cont自gio e conten"o da propaga9白o do Coronavirus - COVLD-19. 

§ 5 。 Os hot白is, pousadas e hospedarias somente fornecer白o alimenta9白o 

em servio de quarto. 

§ 6。 As clinicas de est6tica e sal6es de beleza devero atender somente 

uma pessoa por vez, mediante agendamento, proibida aglomera96es em sala de 

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

preven9白o ao cont白gio e conten9白o da propaga"o do Coronavirus - COVID-19 

Praa da 8andera. r 。  02, Bairro Cerrtro. CEP 45260-000, Po6ea - BA 
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§ 70 Os estabelecimentos mencionados no inciso XX川  mantero controle 

de acesso e somente permitir自  em seu interior a propor,o de uma pessoa por seis 

metros quadrados, proibida a entrada de pessoas do grupo de risco. 

§ 8 。 Para efeito do par白grafo anterior, considera-se como grupo de risco: 

~ ー  pessoas que tenham idade igual ou superior a 60 anos; 

II - portadores de doen9as respirat6rias e doen9as cr6nicas; 

川ー gr白vidas; 

IV - pessoas que utilizam medicamentos imunossupressores. 

§ 9 。 Os estabelecimentos tratados no§ 7。  fixar白o na entrada a metragem 

total e a quantidade total de pessoas admitidas por metro quadrado. 

§ 100 Os eventos religiosos dos estabelecimentos mencionados no inciso 

XXIII somente poder白o ocorrer uma vez por dia, das 19:UOh 白  s 20:30h. 

Art. 4。. Os demais estabelecimentos comerciais e de presta戸o de 

servi9os n白o constantes nos arts. 2。  e 3。  deste decreto poder白o ter seu 

funcionamento das 08:OOh 白  s 14:OOh. 

Art. 5。. E proibida a utiliza9ao de cal9adas para exposi9白o de 

mercadorias pelos estabelecimentos comerciais. 

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

as seguintes medidas: 

~ - 	adotar e/ou refor9ar medidas de higieniza9白o; 

II - 	disponibilizar na entrada do estabelecimento e em lugares 

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

lavat6rios de higieniza9白o de m白os e/ou 白  lcool em gel 70% aos seus clientes e 

empregados; 

Ill ー  disponibilizar aos seus empregados mscaras ou cobertura sobre o 

nariz e a boca; 

IV - manter ventilados todos os ambientes; 

Praa da Baode,ra n。  02, BaIrro Centro. COP 45260-000, Po96es - BA. 
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V - 	proceder 白  utiliza9白o, se necess白rio, de senhas ou outro sistema 

eficaz, a fim de evitar a aglomera9白o de pessoas dentro e nas imediaメes do 

estabelecimento aguardando atendimento; 

VI - manter a organiza●o das filas, dentro e nas imedia96es do 

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

clientes; 

VII - disponibilizar de empregados em quantidade suficiente para os fins 

constantes nos incisos V e VI. 

Art. 7。. Os estabelecimentos comerciais e de presta戸o de servios 

autorizados a funcionar mantero controle de acesso e somente permitir白  em seu 

interior a propor9ao de uma pessoa por dois metros quadrados, ressalvado o 

constante no§ 7。  do art. 30 deste decreto. 

Art. 8。. Torna-se obrigat6rio o uso de m白scaras ou cobertura sobre o 

nariz e a boca em todos os espa9os p自blicos, equipamentos de transporte publico 

coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de servi9os, assim como 

igrejas, locais destinados a cultos religiosos e espirituais. 

Pargrafou nico. Os estabelecimentos dever白o impedir a entrada e a 

perman6ncia de pessoas que n白o estiverem utilizando mscara ou cobertura sobre o 

nariz e a boca, sob pena de advert6ncia, multa e/ou cassa9白o de alvar白  de 

funcionamento. 

Art. 90・  Os 6 rg白os p"blicos que prestam servios pbicos essenciais e 

permanentes dever白o permanecer em funcionamento, consoante determina9ao das 

Secretarias Municipais. 

Par白grafo ロ  nico. Os 6 rg白os p白blicos tratados no caput devero obedecer 
白s medidas do art. 6。  deste decreto. 

Art, 10. As pessoas provenientes de 白  reas de risco deverao ser 
cadastradas pelas barreiras sanit白rias e acompanhadas pelas respectivas unidades 

Pra9a da Bandeira, r。  02. Bairro Ceriro. CEP 45260・000 Podes - Bk 
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de saロde da familia, assim como permanecer em quarentena domiciliar por quinze 

dias. 

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

do Coronavirus - COVID-19. 

§ 2o 0 disposto neste artigo nao se aplica aos profissionais de 6 rg言os ou 

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

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

publicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saロde e demais profissionais 

de saude. 

Art. 11. Os velrios e celebra96es de despedida ocorridos no Municipio 

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

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

depend6ncias do vel6rio. 

§ 1 。 Os vel6rios serao realizados das 6:00h a s 18:OOh, com dura,o de 

no m白ximo tr6s horas. 

§ 2 。 Caso o sepultamento nao ocorra ate as 18:OOh, os vel6rios devero 

ser fechados e reabertos somente no dia seguinte. 

Art. 12. As pessoas fisicas e jurdicas dever白o sujeitar-se ao cumprimento 

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

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

Art. 13. Renova-se a suspens白o por quinze dias: 

~ ー  das aulas da rede municipal de ensino e de todas as institui9うes 

privadas de ensino; 

II - de todos os eventos publicos agendados pelos 6 rg白os ou entidades 

municipais, assim como todos os eventos privados; 

Ill - do funcionamento dos Centros de Conviv'ncia; 

IV - da presen9a de p"blico em inaugura96es de obras p"blicas 

municipais. 

Praa da Bandeira, rf 02, 8aIrro Centro. CEP 45.260-000, Pooes - BA. 
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Art. 14. As medidas previstas neste decreto ter白o prazo de quinze dias, 

salvo disposi9白o expressaniente contr白ria disposta em seus artigos, e poder白o ser 

reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situa"o epidemiol6gica do 

Municipio. 

Art. 15. Este decreto entra em vigor nesta data, tendo seus efeitos a partir 

de 08 de maio de 2020, revogando-se as disposi96es em contrrio. 

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

Gabinete do Prefeito, Po96es - BA, 07 de maio de 2020. 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Pra'a da Banderョ,ョ  rr' 02, Bairro Centro. CEP 45.260-000. Podes - BA 
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UNILOG PESQUISAS E MARKETING 

CNPJ: 09.395.037/0001-30 

AV. CONEGO PITHON, 46 SERVI9O CENTRO PO9OES - BA 

UNILOG PESQUISAS E MARKETING 

CNPJ: 09.395.037/0001-30 

AV. CONEGO PITHON, 46 SERVIÇO CENTRO poçõEs - BA 

PROPOSTA DE DIVULGA9AO CONTRA O COVID 19 PROPOSTA DE DIVULGAÇÃO CONTRA 0 COVID 19 

Item ESPECIFICAÇÃO Un QTDE 
Prego 

Unitário Prego Total 

1 

Propaganda volante, mostrando ações e 
orientações relevantes A população sobre 

prevenção e combate ao coronavirus, 
COVID-19 

Nora 200 40,00 R$ 8.000,00 

2 
Locução, mostrando ações e orientações 

relevantes 6 população sobre prevenção e 
combate ao coronavirus, COVID-19 

Hora 200 40,00 R$ 8.000,00 

Total R$ 16.000,00 

Na proposta de pre9o estao inclusos todos os custos necess白rios ao atendimento do objeto, 
inclusive impostos diretos e indiretos, obriga96es trabalhistas e previdencirias, taxas. 
Validade da proposta (60 dias) 

Na proposta de preço estão inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, 
inclusive impostos diretos e indiretos, obrigaçÕes trabalhistas e previdenciarias, taxas. 
Validade da proposta (60 dias). 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 16.000,00 VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 16.000,00 

Po"es - Bahia, em 07 de maio de 2020. Poções - Bahia, em 07 de maio de 2020. Jam月”マBarros 
Diret'ir da Unilog 

Jam 	Berms 
Diret r da Unilog 



fi曹  
o maxtmo em grafica 

Av. Vit6ria da Conquista, 367 
Centro - Pog6es - Bahia 

grafimaxpocoes@hotmail.com  

grafimax一pocoes@yahoo.com.br  II 

APREFHTURA MUNICPAL DE PO96ES 

COTA9AO 

I Propaganda volante para anunciar medidas 
e orienta96es a respeito do COVID 19 

4 
2 Locu9ao para anunciar medidas e 

orienta96es a respeito do COVID 19 

伽，  u閣．  紙 	' V.l卿  

200 Horas R$ 45,00 R$ 	9.000,00 

200 Horas R$ 45,00 R$ 	9.000,00 

R$ 	18.000,00 

GRAFIMAX INDUSTRIA GRFICA E SERVI'OS LTDA 
CNPt N旦  10.644.568/0001 1 07 

AV. VIT6RIA DA CONQUISTA, N旦  367, POCOES - BA 

O 

1 



MARCEL 

GRAFICA Pi11 

15.172.794/O 

MARCEL 

GRAFICA P 
15.172.794/0 驚148

IRES ACEDO - ME IRES ACEDO - ME 

• •E: 
-48 -48 

MARCELO CARES MACEDO 一ME 

ORA FICA P0GOES 

15.172794/00014β 
PC DEOCLECIANO TEIXEIRA, 248 

MARCELO CAIRES MACEDO - ME 

GRAFICA POÇOES 

15172.794/0001-48 

PC DEOCLECIANO TEIXEIRA, 248 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 
POGOES 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
POÇÕES 

Propaganda Propaganda 

Ott UND. i VIM V. TOM 

1200 
Propaganda volante para anunciar medidas e 

orientações a respeito do COVID 19 
Horas R$ 45,00 R$ 	9.000,00 

2 
Locução para anunciar medidas e orientações a 

respeito do COVID 19 
200 Horas R$ 45,00 R$ 	9.000,00 

TOTAL R$ 	18.000,00 

S • 

O 

1 1 
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昌  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO 

I - Declara9ao do objeto: 

1.1 Constitui objeto da presente solicita9白o a presta戸o de servi9os em locu9o 

e propaganda volante para anunciar medidas e orienta96es 白  popula9白o a respeito 

do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de 

II ・  Fundamenta9ao simplificada da contrata9ao: 

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

Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emerg白ncia 

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

responsavel pelo surto de 2019; 

川  - Descri9ao resumida da solu9ao apresentada: 

3.1 A presta頭o de servi9os em locu頭o e propaganda volante ser destinado 

para anunciar medidas e orienta96es 白  popula9ao a respeito do Coronavirus 

(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio; 

IV - Requisitos da contrata9ao: 

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

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

as demandas desta secretaria, bem como se enquadre dentro de todos os crit白rios 

de contrata9白o da mesma; 

V - Crit'rios de medi9白o e pagamento: 

5.1 0 pagamento se dar mediante presta9白o do servio obedecendo todos os 
crit白rios relacionados em Proposta de Pre9o, al6m das especificadas em ordem de 

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

todas as prerrogativas, sera atestado o servio pelo setor t6cnico competente e 

demais procedimentos cont白beis necess白rios a emisso de Nota Fiscal. O pre9o 

Rua: Cardeal da Silva, n。  75・  centro. Po カes-Ba e-mail: flnanceirosaude2Ol 7@gmailcom 

	

意警聾讐  
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PREFEITURA MLJNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

total do objeto ora contratado ser de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo o 

valor unit白rio tanto da locu9ao quanto a propaganda volante em R$ 40,00 (quarenta 

reais), sendo pago de forma parcelada, obedecendo 白  s cl白usulas contratuais antes 

pactuadas, a saber, o m白ximo de 30 (trinta) dias corridos ap6s faturamento; 

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

§ 10 Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado ja 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 at白  30 (trinta) dias ap6s a apresenta弾o 

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

entregue. 

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

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

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

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

(Includo pela Medida Provis6ria n。  926, de 202の 

ノ・’ 

JorT 二篇toseLs 
Sec. Municipal de Sa"de de Poc6es 

Rua' Cardeal da Silva, n。 75・ く冶  *o. Po6es-Ba e-mail tlnanceirosaude2O17(igmajI com 
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CONTRATO DE COトTITUIAO DE SOCIEDADE LTDA 

I 

1. JAMES SILVA BARROS Bra eiro, Maior, Natural de Po es - Bahia, Sc 
Nascido em 27(10(1966, Empresndj CPF ( MF ) n 032.831.645-64, Portador da C 
山I画加如no叩737郎加．E~~晒“『ね血Seauranca P，叔加面  
da Bahia, Residente e Domiciliado. Rua Conde Pereira, ri 04 Bairro hidaia, na C 
de Po96es-Bahia, CEP45260・000,e 

2. CLAUDIA窒止VA BARR叫， BriIalra. 山如． Natural血M“謝加ー Bahia. 
Nascida em 0210611917. EmpreeまIj, CPF ( MF ) ri0 989,466.175-00, Portadora da 
de Identidade n。  07501674.59. Expedida pela Secretaria de Segurana P"blica do 
da Uahia, Residente e DomicWada 申IRua Bonito Schettini『122 6aino Centro, na C 
血P叫略一 Bahia, CEP 4~抑， constituem uma S~ei加~． me a『  
seguintes ciusuIas: 

10 A sociedade girar sob o nom empresLIDA e ter sede e domicilio na A.eruda Co器UNILOPithon,プESQUISAS E48 Sa$a04 ,器讐  

naC袖“".Po ．“・ Bam3, CEP45ZbOUUU 

2' 0 Capital Social sari RS 2O.O00,00(VUite MII Reais) dividido em 20.000 (VlntMIl) 
quotas de valor nominal RS LOU (Um Real). interaiizaaaa. neste aio em moeaa co"nte 
do Pale, pelos Scios: 

JAMES SILVA BARROS, COffl 10:000 -, (、Dez MU ) quotas de R$ 1・00 ( Um Real 
叫uivaie a K'1u.u'ル,uu(LJeZ MPI バeai副  

que 

,CLAUDIA SILVA BARROS, com 10.000 ( Dez Mli )quotas de R$1,0O (Um Real )i, que 
equivale a R$ 10.000,00 ( Dez Mil leais) 

騒麟麟蕪騒響曹 

多zり  

  

A AUTEN11C IDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM hupIIrocJn.jucb.bagov.r/autnfIcocaodocum・  
CONTROI.E: 11584883317030 CPF SOIJCITANTE: 37t.782.935..87 N● E: 29203123675 EUrnDk l5JO42Q19 PROTOC iU加fltcocao.a印x 

:19683669 

O 
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I 
I 

ーb NquN，ーいm72853263 vんquivameflto: 2920312 

-S 嘱  
, 	 、  

4 A 馴買  edade in叱, suas atividaCや  
i&ao e' oe mur'"' 

'As quotas so indivislveis e no 
consentimento do outro scio,,q 
preo direito de piU(i4tii. pars a 
~●~《】山las, a at加~ 

12 FaIevndo ou intarditado qua 
os herdeiros, sucessores e o i 

o00599 

""Janeiro de 2008~p寧'C.. 4'S .. 
". 	 ' 	' 

篭idas ou transferidaSirado, em Igualdadeis postas * vinda.snta 	 喜鷲熱―  

か A ResponsabilIdade de cada 
respondem aoNdarlamet畑~ItT 

D ● ris洲a ao v糾ade suas 叫iotas, mas回叫  
~o山“が加I●~．  

  

‘蕪藁驚難鱗繊鷲議I 
8 Ao tmino da cada exercicio ao ial, em 31 de dezembro, 。 admini*ador pt

1i:.taC*;l 
contasj“菅fi adas"sua a&ninlsぬ戸o, procedendoa elabos~・ do Inventrio."' 
b幽ゆ ”11lma山te 山加畑や血『”』“econ.n如， ~山”山冨， na 
~”o“糾』加甲回加， “lIjcros，」perdas”肩加叫  

9・  Nos quatro meses aeguin“・自o 衝・fino do ・x・・vicio ・cdii."sc加 deilberas臓  
eobi as contas e designaro admInI$trador(es) quando for o~・ 

一 	I”ゃdザ・d・ pod“ ・ qu画l智トmpo,曲rir ou foci質州wou outra 
． ”相“加馴”。。加セ8加I"“囲””切α月“山加8 

11 Os scios podero, de comum $cordo. lIxar uma retirada mensal, a tituloIabore , otsevadas as disposies ulamentams pertinenlas. 	 " 
U 

'" 
-S' 

;'
... ．  ‘ 

s6do, a so~ado co晒nu“馴~“"“細．  
N加sei画p叫Iv“ α』 I,~加“血『~ 

膚  

A AUTENTIC
CONTROLE:器E DESSE DOCUII4883317030 CPF器謂篇

ER VERIFICADA EM hp://mgin.jucebba.vbr/a ；畿 139.782935.87 NIRE: 29203123675 EMrTIOA 15/04P2019 PROTOCOLまautanticacao196836069 ・“" 



加い olo A凡UIvamefli; OT28G323 No AraUIVwTlem。： 292031 2476 

、  

ou do(s) s6cio(s) remanescente(S). O 
base na situa弾o patrimonial da 一～  
especialmente levantado. 

bir血set島havares ser apurado e liquid晒 
・ad日加 damS山』9加・ ”概ーa讐” 

: , ' 

pargrafo nico -d O mesmosociedade se resolva em rela 叫麗
ser adotado em outros casos" 

難inistrador(es) declaexercer a administraiminal, ou por se -iamente, o acesso -難難撫灘羅  
prevancaao, pea α」 suborn？・中Pcu叫o・ pe《ス』Iay）・ ．叫 axl加 a ec《寧！、臨 PC ・ ‘ ・ L 
C9nua o sis田ma Tlnan讐四.nacionaiり α’m叩mias ae aetesa aa concorrencia," 	'' 

raiaoes oe GOflStNflO, Teー町pmaー  

dIm加14 Fica eleitodireitos e obrigaes rest濡ru detes de総es - Bahia parantrato. 	o exerccio e。 cumpnment 

E por estarem asswn just0 。 cOnfratdos ae8nam o p*sente instrumento em 03 

PO9oES - BAHIA, 04 de JANEIRO de 2008 

一ど e4踏散 h& '&*z&'4CLAUDIA fLVA BARROS  

Testemunhas: 

 

e 

PAULO CESAR OLIVEIRA IE SUZA 
RG 3.319.547 SSP1BA 

IVANI MARIA SANTOS 
RG 09334014-18 SSPIBA 

  

戸三
2 

 

   

   

竺l型叩竺fDE3E DOC型ENTO PODE SER匹RIFIC担A EM h仰://reglnjuceb・ba.gov.br/加伯耐cac如owmn中加柵鵬cacao.a印K  

しU('4 I KULと 11"4bどJJl川加じI.,ト SOLJC!TAN正：  町  782.935-87 NUE: 29203123675 E MfliDk 16/04/2019 PROT000,: 196836069 
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. IMNU讐り、,い，．一 磐讐讐導

羅慧叱妥繊二 調風w檎ふり  

r蕪葉課  
I！移＝・‘i一‘三どーま’ど “ 
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Protocolo NUutvalTlento: o72e532B3 No Arquivamento: 2920312h75 
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTCONTROLE: 11584883317030 CPF SOLI蹴篇ERVERIFICAD3fl.782.935-87農
htlp://regin.jucakJ.bagovbr/tjcaca<29203123575 EMITIOk 1510412019 PROT(麟/autantj cacao198838059 ・aapx 
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JUCED 

SeaSeGrat難a Mlo e Pequena Empre$RaciOflaIZB 0 e SnplfficRegisiro Empresarial e Integra"O 

CERTIDA INTEIRO TEORD旦墜1. 

DA!OS DO SOUCITANTE 

Nome: PAULO CESAR OLIVEIRA SE SOUSA 

CPF/CNPJ: 377.782.935-87 

Er,i
aiI a If2r'fnta2014 ・・hotmail.CO ‘ 	一  一  ‘ ー一一一ー一 A 

レ”“'”…”ーーーーー 	d.os DA EMPREsA 

Nome: UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA 

NIRE: 29203123675 

29203123675 
TOTAL DE PAGINAS 

Nロmero Arciuivamefl 

DADOS DE CONTROLE DA CERTIDAO 

ARQUIVAMENTO SOLICITADO 
P自uinas 

4 

4 』  

C6diao de controle: 11 5.M8.8331 70.30 

 

Emiss白o: 15/04/2019 15:43:36  

  

 

SALVADOR, 1 de Julho de 2019 

~ 

ー  i QQ~H‘血α一，・  

flANASI農聞麗昆 E ARAUJOEERAL 

棚棚潮III 

A AUTENTCONTROL胃器E DESSE DOCUMENTO P04883317030 CPF SOLICITAI鷺「R VERIFICAD782.935-87農flt/hin.jucOb.bLgQy.bdd29203123675 EMDk 15器cacaodocu)19 PROT(瞬autenucacao196838069 ・aspx 
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A SECRETARIA MUNiC“ン:；、 .Bど  F猫A捕  :AS 

6ヒIいバ D己 Cし軸」,吐，n．『プ  ・ 

De acorci.j corn a R oIc―ごarI「・ー‘ 	eねr M...iソ  I de Saude, determino que Vossa 

Senhor. いr 	qu、 rItc と・ 	一二  ・ 	二一＝一‘ 馴  it (s capazes de atender a respectiva 

despesa 一  oresla9白o de sevvI9cミ・ぞ「 	ぐ誉二 e びrにag jndとI ソcante para anunciar as medidas e 

orienta96es a copuia叫o,eIeかiソビ・  

Municpa ce SヲI'de. 

Gしし； 1こi 	 'El1 	t202C 

O 

, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

DO SETOR DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

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

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

financeira e or9ament白ria com a lei Or9amentaria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei 

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

UNIDADE OR9AMENTRIA, conforme segue abaixo 

UNIDADE: Secretaria Municipal de Sa自de 

Fundo Municipal de Saude 

ATIVIDADE: 2068 - Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 

ELEMENTO: 33.90.39.00 

FONTE: 14 

Po96es - BA, 05 de maio de 2020 

Atenciosamente, 

「  
r 

‘，ー o爵「e品 yeia Silva 
人N 乙 9 山＼ー  

・＝ or de Contabilidade 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

t 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Juridica 

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

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

Procuradoria, referente ao Processo Administrativo n。. 110/2020, considerando a necessidade de 

contrata9ao de empresa para presta9ao de servi9os em locu9ao e propaganda volante para anunciar as 

medidas e orienta96es a popula9ao, a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 

Secretaria Municipal de Sa自de. 

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

conformidade com a Lei 8.666/93, a fim de que a Comissao de Licita9ao possa executar suas 

atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a sua aprecia9ao e aprova9ao se em consonancia. 

Gabinete do Pref ito, 05 de niaio de 2020. 



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

PARECER JURIDICO 

07 de maio de 2020 
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鵬言志il叫  

欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POG6ES 

コ「 	ESTADO DA BAHIA 

, 

PARECER JURDICO 

EMENTA: Processo Administrativo n. 0110/2020. 

Dispensa n. 089/2020. 

Objeto: Presta戸o de Servi9os na locu戸o e propaganda 

volante para anunciar as medias e orienta96es a 

popula戸o relacionadas ao COVID-19 neste municipio 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

formulado pelo Exmo. Sr. Prefeito versando sobre a Contrata9含o direta 
por dispensa de licita9含o referente a Presta9o de Servi9os na locu9o e 

propaganda volante para anunciar as medias e orienta96es a popula戸o 
relacionadas ao CO VI D-19 neste municipio 

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-beneficio. 

Inicialmente, cabe ressaltar que a contrata9さo de obras, 
servi9os, compras e alienac6es a ser feita por 6 rg含os publicos deverj ser 
precedida, em regra, por licita9ao, conforme estabelece o artigo 37, inciso 

XXI da Constitui9o Federal, bem como o artigo 29 da Lei n.2. 8.666/93, 

devida mente atualizada pelo decreto n29.412/l8 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

薫蕪procedO selecieu interi券dm i nistoposta諜media

a」nte o qual avantajosa para o 

saude pblica vPa. da Bandeira02 - Cent蕪鰻曇藁e do sistema sanit白r白 i白 o e der diversos pases, 

licita9含o: 



欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
、ニ1 「’I 、  
七 干DtS  

ESTADO DA BAHIA 

decorrente da dissemina9百o e prolifera9谷o de um novo coronavirus 

(covid-19), inclusive o Brasil. 

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

virus se propaga, o Estado brasileiro vem adotando algumas providencias 

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

fora editada a Lei ri2 13.979/2020, que disp6e sobre medidas para 

enfrentamento da emerg6ncia de saude publica de importancia 
internacional decorrente do surto de Coronavirus enfrentado pelo Brasil. 

Uma dessas medidas previstas na nova Lei 6 a contrata9o 

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

insumos destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de saude publica 

decorrente da doen9a. 

rr、、 “h ．ハ 	

Afim de facilitar e a assistir o enfrentamento ao surto do
rn ,i n n - - - 

wviu-J ソ  no pais e no mundo, o Estado brasileiro, dentre outras medidas 
previstas na Lei n2 13.979/2020, estabeleceu uma nova hip6tese de 
aispensa ae Iiclta9白o para contrata96es voltadas ao enfrentamento da 
situa9ao emergencial. 

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

Art. 42 - E dispens白vel a licita戸o para aquisi戸o de 
bens, servi'os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emerg白ncia de 
sa"de p自blica de import合ncia internacional 
decorrente do coronavirus de que trata esta Lei. 

Compreendeu, portanto, o Legislador, que, para 

enfrentamento da nova crise de saude publica que se anunciava, 

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

licita96es, mas ao pr6prio regime de dispensa de licita9さo previsto na Lei 
n9 只 AFR/qユ  

Neste sentido, opinou o Advocacia Geral da Uniさo, em seu 
parecer Sobre o tema: 

P9a. da Bandeira,02 - Centro-Poいes/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

(...) para a configura戸o da contrata9百o direta 
emergencial por dispensa de licita戸o, devem ser 
preenchidos os seguintes pressupostos: 

a) Demonstra戸o concreta e efetiva de que a 
aquisi9含o de bens e insumos de sa"de serきo 
destinados ao enfrentamento da emergencia de 
saude 	publica 	de 	importancia 
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白  
formalmente em ordem; h白  requisi9含o com descri9谷o dos servi9os, bem 
como dota9谷o or9ament白 ria. 

Pelo exposto, opina-se pelo prosseguimento da contrata9谷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 e Decreto Federal 

n29.412/18. 

E o parecer. 

Po96es/Bahia, 07 de Maio de 2020. 

YANNE 14牛 DO MATOS 
ASSESSORA JURIDCA - OAB/BA 51735 

P9a. da Bandeira02 - Centro-Po96es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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昌  PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 
1. ' 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

S. 

MINUTA DO CONTRATO No 	/20 
CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTOIPRESTA9AO DE SERVI9OS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POC6ES, E A EMPRESA 

    

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pロblico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Jim.0 
Leandro Araujo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a 
empresa 	 , pessoa Jurdica, 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 
n。  	 , aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposiゆ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 condi96es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto deste contrato a presta9白o de servios em locu9白o e propaganda volante para 
anunciar as medidas e orienta96es a popula,o, a respeito do Coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saude 

1.2 	- A contrata9ao dos servios submete-se 白  Lei n。  8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores alterac6es ou substituic6es 
1.4 	- A presente contrata9ao esta vinculada na Modalidade de UIFヒNbA uヒ  LlLl i AYAU nu 
	/20 	, com base no, art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。 9.412/18; 
1.5 	- A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi"es deste contrato, acrscimos 
ou supress6es na aquisi 白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 
altera96es da Lei n。  8.883/94. 

II ・  CLAUSULA SEGUNDA - DOTA9AO ORCAMENTARIA E PRAZO 

2.1 - As despesas dos servi9os acima ser白o cobertas por recursos financeiros oriundos: 

UNIDADE: Secretaria Municipal de Sa白de, Fundo Municipal de Sa自de 
ATIVIDADE: 2068- Enfrentamento da Emergencia em Sa自de - COVID-19 
ELEMENTO: 33.90.39.00 
FONTE: 14 

誤孟ご慧％認器霊器曽請 periodo a crit白rio da需麟意dir da data de sua 

川・  CLAUSULA TERCEIRA - PRE9O E CONDI9OES DE PAGAMENTO E EXECU9AO 

：競馴aio蹴晋誌艦請諸器農又齢。 evento que acompanhar a nota fiscal de/20 
3.2 - O valor total deste contrato 白  de 	 
3.2.1 - O pagamento atrav6s da apresenta●o da Nota Fiscal/Fatura de cada etapa do servio, da 
seguinte forma: 
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3.3 - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/Fatura, o documento 
ser白  imediatamente devolvido para substitui 白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. 
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser白  diariamente, ap6s a solicita●o da Contratante atravs 
de seu 6 rg白o respons白vel 
3.5- 0 recebimento do objeto desta licita9白o, obedecer a s normas fixadas na Lei 8.666/93, e as 
demais disposi6es constantes neste contrato. 
3.6-Competir白  ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza9白o da entrega do objeto e 
registrar todas as ocorr6ncias e as deficiencias verificadas em relat6rio, cuja c6pia ser白  
encaminhada 白  contratada, objetivando a imediata corre9ao das irregularidades apontadas. 
3.7- A a9白o ou omissao, total ou parcial, da fiscaliza9ao do contratante, nきo eximir 白  contratada de 
total responsabilidade na execu弾o do contrato. 
3.8 - Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

● IV - CLAUSULA QUARTA - 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  
fiscaliza9白o ou acompanhamento pela Contratante; 

b) Reconhecer os direitos da administra●o, em caso de rescis白o 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, 
previdencirios, salrios e quaisquer outros encargos necess白rios a perfeita execu9ao do 
objeto deste contrato; 

d) Cumprir e fazer cumprir as normas de seguran9a e medicina do trabalho, previstas na 
legisla9白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 6 nus resultante de quaisquer a96es, demandas, custos e desoesas 
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empreqados, prepostos e/ou 
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ac6es 
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por for9a de lei, relacionadas com o cumprimenta do 
presente contrato; 

9) 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 armazenamento e 
abastecimento do combustivel da Contratante; 

i) A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu9白o do contrato. todas as condie6esde 
habilita 白o e qualifica9白o exigidas na licita9ao, conforme previsto no Art 55, inciso XII d Lei n 
8.666193 

Pargrafo Unico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s 
i. rrova ae regularidade junto 合  Fazenda MuniciDal: 
z. rrova ae regularidade junto a Fazenda Estadual: 
j. i-rova ae regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uniao e 

I r IDUtOS Iederais; 
4. Prova de reaularidade junto コn FnTR. 
D . rrova ae regularidade junto a JustiCa do Trabalho. 

9) 

h) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

V - CLAUSULA QUINTA - OBRIGA96ES DA CONTRATANTE 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi96es pactuadas neste e os prazos para 

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

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

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

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

e) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu"o dos servios, com poderes plenos para gerenciar tcnica e administrativamente o 
mesmo; 

f) Fornecer, em tempo h白bil,a CONTRATADA todos os elementos t白cnicos e administrativos, 
necess白rios 白  execu戸o dos servios, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
ser白o realizados os servios, objeto deste contrato. 

VI - CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

6.1 -A CONTRATADA poder白o ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei n。  
10.520/02 e no 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叩es 
estipulados, implicar白  na aplica●o das penalidades contidas na Legisla9白o em vigor 
6.3 -Alm das penalidades previstas no "caput", e sem prejuizo das mesmas, a contratada ficar白  
sujeito 白  s san96es, a seguir relacionadas: 

flAdvertencia: 
II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor Uo contrato, no caso ae inexecu9ao total; 
Ill) Rescis白o unilateral do contrato, na hip6tese de ocorrer o previsto no inciso II, sem 

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

(dez por cento) do valor total atualizado do contrato, sem prejuizo do pagamento de 
outras multas que j自  tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a 
rescisao 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 ate 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 comunica9白o, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
6.5 - Para a aplica9白o das penalidades aqui previstas, a contratada ser白  notificada para 
apresenta9ao de defesa prvia, no prazo de 05 (cinco) dias o teis, contados a partir da notifica9白o. 
6.6 - As penalidades previstas neste contrato s白o independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis 
6.7 - Pelo inadimplemento das obriga96es contratuais, a CONTRATANTE poder aplicar multa a 
CONTRATADA, caso n白o sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato, atualizado monetariamente. 
6.8 - Pelo descumprimento das obriga96es mencionadas na cl自usula segunda, fica a contratada 
sujeito 白  multa diria de 0,1 % (um d6cimo por cento) do valor da contrata"o, contados a partir do 
primeiro dia subsequente 白  notifica9白o de infra弾o contratual at白  o 30。  (trig白simo) 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白  sujeito a 
multa de at6 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contrata9白o 

VII - CLAUSULA SETIMA ・  DA RESCISAO E INEXECUCAO 
7.1 - O presente contrato poder ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei no 
8.666/93. 
7.2 ・  O descumprimento de qualquer cl白usula deste contrato, bem como de quaisquer disposi6es 
legais que a ele se apliquem, importar白  na sua imediata rescis含o, sem prejuizo de repara"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 altera頭es・  
Pargrafo Unico - Nas hip6teses de rescis白o com base nos incisos I a Xl do art. 78 da Lei no 
8.666/93, n白o cabe ao Contratado direito a qualquer indeniza9白o. 

VIII - CL USULA OITAVA - DAS OBRIGAC6ES TRABALHISTAS 
O presente contrato n含o implica, para a CONTRATANTE, vinculo ou obriga9白o trabalhista, direta 
ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a 
salvo de qualquer litgio, assumindo todas as obrigaゆes fiscais, trabalhistas e previdencirias 
referentes ao pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste 
IX - CLAUSULA NONA ・  COBRAN9A JUDICIAL 
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 
reten'o ou compensa●o de cr白ditos, sempre que possivel. 

X - CL USULA DECIMA - DO FORO 
10.1 - Ficando eleito o Foro da Comarca de Po加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 (tr白s) vias de igual 
teor, na presen9a de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados 

Po96es, 	 de 	 de2O 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Municipio de Po96es - BA 

Contratante 

XXXXXXXXXXXXXXXJXXXXXXXXxxXX 

Contratado 

TESTEMUNHAS: 

1 ー  

CPF: 
2 一  

CPF 
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GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 

Para: Comissao Permanente de Licita9ao. 

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

analisar o pedido da Secretaria Municipal de Saude, j自  consultado o juridico e Setor Contabil, 

visando a presta9ao de servi9os em locu9ao e propaganda volante para anunciar as medidas e 

orienta96es a populaao, a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria 

Municipal de Saude, conforme especifica o constante nos autos do processo administrativo por isso 

autoriza a deflagra9ao do procedimento de DISPENSA DE LICITACAO, com base no art. 24, Inciso 

IV・  da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。  9.412/18, e suas posteriores altera96es a fim de que a 

Comissao de Licita9ao proceda com os tramites I・  :・  is, conforme Legisla9ao especifica em vigor. 

Po96es, 08 de maio de 2020. 

Leandr Ar: jo Masfarenhas 

rreiei o iviunicinat 
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAいO N。  089/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 110/2020 

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder contrataao de empresa 
para presta o de servi9os em locu9ao e propaganda volante para anunciar as medidas e orienta96es a 
populaao, a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. Por isso, 
e para restabelecer a ordem e o bom funcionamento do ente pablico pe9o que se firme contrato com respectiva 
empresa abaixo por apresentar proposta mais vantajosa, obedecendo s normas da Lei 8.666/93, conforme 
especifica9ao da Secretaria Municipal de Saade solicitante do objeto; 

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

CONSIDERANDO que a empresa atendeu as exigencia de qualifica叫o fiscal e trabalhista e juridica; 

CONSIDERANDO que ha disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 
contrata9ao, conforme informa叫o do contador deste Municipio. 

CONSIDERANDO, que a rela9ao do art. 197 com o inciso XXI do art 37, ambos da Constitui9o, e da 
perfeita harmonia. Os termos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do Poder P自blico local a 
competencia. Referida competencia se espraia pelas seguintes mat己rias: a) regulamenta叫o; b) fiscaliza9ao; c) 
controle; d) execu9ao do servi9o, que poderd ser feita diretamente ou atraves de terceiros e tambdm por pessoa 
fsica ou juridica de direito privado 

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

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

Com base no parecer juridico que concluiu que, objetivando cumprir os principios da legalidade, 
moralidade e publicidade, opinou pela Dispensa de por tratar-se de servi9os necessrios ao atendimento das 
finalidades precipuas da Administraao. Por essas raz6es comissao cumpre o apontado no parecer Juridico, 
usando art. 24. Inciso IV, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。  9.412/18, para a contrataao de UNILOG 
PESQUISAS E MARKETING LTDA, inscrita no CNPJ sob o n。  09.395.037/0001-30, com endere9o 
comercial a Avenida C6nego Pithon n。  46, SaIa 04, Bairro Centro, Po96es, Bahia, CEP: 45.260-000, com 
valor global deR 5.300.00 (cinco mil e trezentos rea s). Registre-se e Publique-se 

Po96s - BA. lI de maio de 2020 

Joao Pedro Rib& o do Nascimento 
Pre' eD. o 

、、～ーJマや一＝e一γでへ，  
Marl ucia Teixeira Rocha 
Membro da Comissao 

Keli Cristi ，甲v一  antos Gomes 
wiemuro .P し  omissao 
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ATA/PARECER DA COMISSAO 



Presta9白o de servios em locu,o e propaganda volante para anunciar as medidas e 
orienta96es a popula9白o, a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saude. 

Objeto 

UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA, inscrita no CNPJ sob o n。  
09.395.037/0001-30 

Contratado 

Jo白o P mento 

Po96es - Ba, 11 ・  maio de 2020 

欝 PREFEITURA MUNICiPAL DE POcoES 
」叫， 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE LICITA9AO 089/2020 

Reunio da Comiss白o Permanente de Licita"o da Prefeitura Municipal de Po如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 IV, da Lei 
8.666/93 e Decreto Federal n。 9.412/18, modificada pela Lei no8.993/94. 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal, essa Comiss白o dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita頭o, para a contrata"o de UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n。  09.395.037/0001-30, com endere9o comercial a Avenida C6nego Pithon n。  46, Sala 04, Bairro 
Centro, Po96es, Bahia, CEP: 45.260-000, com um valor global de R$ 5.300,00 (cinco mil e 
trezentos reais). Ap6s an白lise profunda sobre a contrata9白o em comento, ressaltando ter sido dada 
a devida import白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 i nterim, 
somos de parecer favorvel, pela configura"o da Dispensa de licita,o, na conformidade do art 
24, Inciso IV, 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 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白o de Licita9o 

P「・sidente 

Keli Cris - im- Santos Gome 
Membro da Comiss白o 

～べニぺAこ＝=hてユーー  
Marlucia Teixeira Rocha 

Membro da Comiss白o 



Po96es - Ba, 11 de maio 

Joao Pedro - .- iro 'o ascimento 
- r-' dente 

葱讐
PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

」雪 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITACAO N。  089/2020. 

A Comissao Permanente de Licita9白o de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 
8.666/93 e Decreto Federal n。  9.412/18, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, 
ADJUDICA o objeto, presta9白o de servios em locu9白o e propaganda volante para anunciar as 
medidas e orienta96es a popula9白o, a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saude. Visando a contrata,o de UNILOG PESQUISAS E MARKETING 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n。  09.395.037/0001-30, com endere9o comercial a Avenida C6nego 
Pithon n。  46, Sala 04, Bairro Centro, Po96es, Bahia, CEP: 45.260-000, pelo valor global de R$ 
5.300.00 (cinco mil e trezentos re2is' 

I 

Keh Cristi : ' a I -I'.I’ ンs Gomes 
Membro 'a Comiss百o 

、肩而品 Teixeira Rocha 
Membro da Comissao 



軸  
悪“闘  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

CNPJ: 14.200.242/0001-65 
、」に1加”1叱ブ  

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITACAO N。  089/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e Decreto 
Federal n。  9.412/1 8, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, Ratifica o procedimento de 
contrata9ao direta por Ato da DISPENSA DE LICITACAO n。  089/2020, referente a presta9ao de 
servi9os em locu9ao e propaganda volante para anunciar as medidas e orienta6es a populaao, a 
respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. Mediante 
exposto lan9o o Ato formal para a contrata9ao de UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n。 09.395.037/0001-30, com endere9o comercial a Avenida C6nego Pithon n。  
46, Sala 04, Bairro Centro, Po96es, Bahia, CEP: 45.260-000, pelo valor global de R$ 5.300,00 
(cinco mil e trezentos reais), vigencia do contrato de 11/05/2020 at 11/06/2020. Ora ratificado. 
Po96es, Estado da Bahia, II de maio de 2020. 

Gabinete do Prefi. to, 11 de maio de 2020. 

Lean' . Arajo Malcarenhas 
ieuo tviuniqipai 



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

CERTIDAO DE PUBLICA9AO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITA9AO No 089/2020 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determina"o legal, o parecer conclusivo 
do processo de DISPENSA DE LICITA 9AO, cujo objeto 白  presta,o de servios em locu,o e 
propaganda volante para anunciar as medidas e orienta96es a popula9白o, a respeito do 
Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde. Mediante exposto 
lan9o o Ato formal para a contrata戸o de UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n。  09.395.037/0001-30, com endere9o comercial a Avenida C6nego Pithon n。 46, Sala 
04, Bairro Centro, Po加es, Bahia, CEP: 45.260-000, pelo valor g ・  .- ・  e'’・  5.300,00 (cinco mil e 
trezentos reais), foi devidamente divulgado com publica9白o no' ral da Prefe tura. 

Po96es, BA, 11 de maio ' e 2020. 

ifran S ．ープゴ’ osta 
Secret白rio Municipal de sministra'了・  e Planejamentos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N 089/2020 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades do art. 24, Inciso IV. da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。  
9.4 12/18, e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITAぐAO no 089/2020 - Objeto: presta9o 
de servi9os em locu9ao e propaganda volante para anunciar as medidas e orienta6es a populaao, a 
respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de. Mediante 
exposto lan9o o Ato formal para a contrata叫o de UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n。 09.395.037/0001-30, com endere9o comercial a Avenida C6nego Pithon n。 46, Sala 
04, Bairro Centro, Po96es, Bahia, CEP: 45.260-000, pelo valor global de R$ 5.300,00 (cinco mil e 
trezentos reais). 
A Comissao Permanente de Licita9ao, atravds de seu Presidente, devera tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). 

Gabinete do Prefe to. II de maio de 2020. 

Leandr' Ar jo Maicarenhas 
iviuritqipai 



" 電郵  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

 

~ 
鷲驚難勲嵐葬‘ 

 

Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza9ao da presta9ao de servi9os em locu9ao e propaganda volante para anunciar as 
medidas e orienta6es a popula9o, a respeito do Coronavirus (COVID-I9), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saude. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata頭o de UNILOG 
PESQUISAS E MARKETING LTDA, inscrita no CNPJ sob o n。  09.395.037/0001-30, com endere9o 
comercial a Avenida C6nego Pithon n。  46, Sala 04, Bairro Centro, Po96es, Bahia, CEP: 45.260-000, pelo 
valor global de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), e posterior quitaao. 

Gabinete do Pref・  ito, 11 de maio de 2020. 

Learidrり  ' ra jo M scarenhas 

e eito 1ViUflJCJpiI 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CONTRATO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO 158-1/2020 FMS 

CONTRATO DE PRESTAいO DE SERVICOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
PO9OES COM COOPARTICIPA9AO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAuDE E A EMPRESA UNILOG 
PESQUISAS E MARKETING LTDA 

Pelo presente instrumento de Contrato, O MUNICIPIO DE PO96ES-BA, neste ato 
representado pelo Senhor Prefeito LEANDRO ARAOJO MASCARENHAS, com sede 白  Pra9a da 
Bandeira, 02, Centro, Po96es - BA, Inscrito no CNPJ sob N。  14.242.200/0001 -65 atraves do FUNDO 
MUNICPAL DE SAODE, inscrito no CNPJ sob o n。 11.113,324/0001 ・52, com sede 白  Rua Cardeal da 
Silva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260-000ora denominado CONTRATANTE e, de outro lado 
UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA, pessoa juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ n。  

	

. 	09.395.037/0001-30. com  endereco Av. C6neao Pithon, Centro, n。  46. Poc6es Bahia, CEP 45.260- 
000, aqui denominada CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE LICITA9AO n。  089/2020, 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, mediante as cl白usulas e condiいes seguintes: 

CL USULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto a presta戸o de servi9os em locu'o e propaganda volante para 
anunciar medidas e orienta96es 白  popula9白o a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento 
a Secretaria Municipal de Saりde, conforme descri96es da DISPENSA DE LICITACAO n。  089/2020 

§ 1。  A Contratada ficar白  obrigada a aceitar, nas mesmas condi加es deste contrato, acrscimos ou 
supress6es na aquisi戸o dos materiais objeto da presente licita9言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tera96es. 
2。  A presente contrata戸o est白  sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE LICITA9AO n。  
089/2020, com base no art. 24, Inciso V da Lei 8.666/93, Decreto Municipal n。  135/2020, Portaria do 

	

~ 	Ministrio da Saude no 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4o: E Nas contrataces oara aauisico de 

	

1 	oens, serviGos e insumos necessarios ao enrrentamento cia emergencia que trata esta Lei, sera 
admitida a apresenta戸o de termo de referncia simplificado ou de projeto bdsico simplificado. 

CLUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUいO 
a) O Regime de Execu9ao do presente Contrato 6 de Pre9o por item, independentemente de 

transcri戸o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94. 

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

total responsabilidade na execu9白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. 

CLAUSULA TERCEIRA~ PRAZOS 

3.1 0 prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at' o dia 11 de junho de 2020 e de acordo 
com as solicita"es da Contratante n白o se computando os casos previstos rio artigo 1. I 5' do C6digo 
C'i,iI Drつeiia;r.-. 

?IO誉  . _uIcIp*I.ocoe 	Praa da Bandeira, 021 Centro - Po96es/Ba Fone(77)343I-1 118 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

. • 

CLAUSULA QUARTA - PRECO, CONDI9OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser de R$ 5.300,OO(cinco mil e trezentos reais), 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os. 
4.2 Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajustveis. 
§1。  Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j台  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. 
§20 0 pagamento ser efetuado, em ate 30 (trinta) dias ap6s a apresenta戸o da Nota Fiscal/Fatura ei 
ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 
§30 Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal! ei ou Recibo, o referido 
documento ser imediatamente devolvido para substitui9言o e/ou emissao de Nota de Corre戸o, ficando 
estabelecido que esse intervalo de tempo n言o ser白  considerado para efeito de qualquer reajuste ou 
atualiza"o do valor contratual. 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Prego Total do objeto ora contratado será de R$ 5.300,00(cinco mil e trezentos reais), 
resultante das quantidades constantes da proposta de Preços. 
4.2 Os Pregos ofertados sett° fixos e irreajustáveis. 
§ 1° Nos pregos 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 após 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. 

CLUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
As despesas para o pagamento deste contrato correr豆o por conta dos recursos da Dota9白o 
OrGament白ria a seguir especificada: 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orgamentária a seguir especificada: 

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

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

CLUSULA SEXTA ・  DIREITOS E OBRIGA96ES DAS PARTES CONTRATANTES CLAUSULA SEXTA - DIRETOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

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

~ 	comDromissos contraidos com terceiros. oara a execucao deste Contrato, bem como. Delos encaruos 
traDainistas, previaenciarios, uscais, secuntarios, comerciais e outros rins, a eies neo se vincuianao a 
CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuzos causadosa 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig白ncia, impericia ou imprud白ncia, 
na execu弾o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, nao 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza弾o ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu,o do contrato. 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 
abastecimento contido no Edital, que 白  parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 Reconhecer os direitos da administra戸o, em caso de rescis白o administrativa prevista rio Artigo 
77 da Lei 8.666/93; 
6.1・ 7 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9ao do contrato, todas as condic6es de 
habilita9言o e qualifica"o exiqidas na licitacao, conforme orevisto no Art SF ir 「,iRn i(iI d*I云i' 
8.666/93. 
6.1.8 comunicar a Prefeitura Municipal de Po加es Bahia os eventuais casos fortuitos e de forca maior, 
dentro do prazo de 2 (dois) dias u teis ap6s a verifica9白o do fato e apresentar os documentc1ara a 

6.1 -DA CONTFtATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 4, 	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, imperícia ou imprudência, 
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

6.1.4 A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato. 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 
abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93; 

6.1.7 A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n° 8.666/93. 

6.1.8 comunicar Prefeitura Municipal de Pogões Bahia os eventuais casos fortuitos e de forga maior, 
dentro do prazo de 2 (dois) dias Oteis após a verificação do fato e apresentar os document 	ra a 

ITUSA ~ MIJNICIPAL ITWIA OAP MUNICIPAL oesOCSPraa da Bandeira, 021 Centro - PoesJBa - Fofle(77)3431111$ Praça da Bandeira, 02 - Centro - Poc.des/Ba - Fone(77)3431-1118 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 

CNPJ: 11.113.32410001-52 

respectiva aprova9ao, em at 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrncia, sob pena 
de n白o serem considerados; 
6.1.9 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 
Par自grafo u nico: A empresa dever自  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 

a) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 
b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
c) Prova de regularidade junto' Fazenda Federal, referente 白  Dvida Ativa da Uni白o e 

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

6.2 - DA CONTRATANTE: 
6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Cl自usula Quarta, as obriga加es financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
. 	6.2.2 A fiscalizacao do fornecimento ser nor tecnicos da CONTRATANTE ou nor eauine 

especiaiizaaa, aesignacia. 
6.2.3 Poder a fiscaliza●o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servi9os, caso n白o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama加es que fizer, sem prejuizo de outras 
sanゆes que possam se aplicar a CONTRATADA. 
6.2.4 Ordem de Compra. 

CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES 
7.1 Para a aplica9白o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a gravidade da 
falta, os prejuizos dela advindos para a Administra9言o Pロblica e a reincid白ncia na pr自tica do ato 
conforme discriminado a seguir, sem prejuzo das san加es administrativas previstas na Lei Federal n。  
9.784/99: 
7・1.1 Advertncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 
contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n白o acarretem prejuzos graves ao MunicipioA fl 	- .. 	. . 	...... 	- 
'. .. .,onsiituern uicitos acirninistrativos as condutas prevista na Lei Federal n.8.666/93, sujeitando- 

- 	seos uirratores as comina9oes legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo 
. 	'.i ・9 ' inexecuao contratual, Inclusive por atraso injustificado na execu9ao do contrato, sujeitar o 
ー 	contrataao a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infra9白o, obedecidos 

os seguintes limites maximos: 

' 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 
obriga9ao, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na hin6tese de 
negar-se a efetuar o refor9o da cau9ao dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convoca9ao; 
「  0,3% (trs decimos por cento) ao dia, at6 o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da parcela 

fixa inicial; 

' 0,7% (sete decimos 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 Administra頭o rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais san96es previstas na lei. 
7.1.」3,2 A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser白  descontada da garantia do contratado faltoso. 
7.,1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alm da perda desta, a contratadarnen,-snAes.... ... i 	. . - 

器鴛豊慧,！ジ豊ぎb'rena, que sera descontada das pagamento轟漏品篇晶二描器謂  
Administrr-うr r,,, つihHっ  ～、 f 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

7.1.3.4 Nao tendo sido prestada garantia, 白  Administra"o se reserva o direito de descontar 
diretamente do paciamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta 
7.1.3.5 As multas previstas neste item nao t白m car白ter compensatdrio e o seu pagamento nao eximira 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infraゆes cometidas 

7.1.4 Sero punidos com a pena de suspensao tempor白ria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra9ao os que incorrerem nos ilicitos previstos nas disposi加es 

leciais citadas. 
7.1.5 Ser白o punidos com a pena de declara"o de inidoneIdade para iicitar 
e contratar com a Administra,o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni戸o ou at 

que seja promovida a reabilita頭o perante a autoridade competente para aplicar a puni9白o, os que 

incorram em outros ilicitos previstos em lei. 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUいO E DA RESCISAO 
8.1 A rescisao poder ser: 

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

ー 	as consequencias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os motivos aqueies 
alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores altera96es, sem prejuzo de 
outras san96es previstas nesta mesma lei; 
8.3 A inexecu戸o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白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言o P"blica, em caso de rescis白o administrativa prevista no art. 77 e 
seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera96es. 
8.4 Podera ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu critrio exclusivo e a qualquer tempo rescindir o 
contrato mediante prvio aviso a empresa contratada, com anteced白ncia minima de 30 (trinta) dias, 
ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n白o tenha dado causa e aos 
pagamentos devidos pela execu9含o do CONTRATO at6 a data da rescis言o. 
8.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLAUSULAS contratuais, especifica加es, 
projetos ou prazos caber自  recurso, no prazo de 05 (cinco) dias ロ  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'o 
especfica, n百o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9白o. 

'CLAUSULA NONA - CONDIOES 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 execu9ao deste Contrato, 
quando necess白rio por conveni6ncia dos servi9os ou da Administra"o, respeitados os limites legais 
e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 
9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri頭o, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.4 Nao Ser permitidos a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este 
Contrato; 
9.5 Este contrato e regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma d"vida em casos omissos 

CLAUSULA DECIMA - COBRAN9A JUDICIAL 
10.1 As import白ncias devidas pela Contratada ser白o cobradas atraves de processo de execu9ao, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a,-.direta, mediante 
reten'o ou compensa●o de cr6ditos, sempre que possivel. 

Poと MUNICIP?ocoes 	Praa da Bandeira, 021 Centro - Poes/Ba - Fone(77)3431-1 118 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAロDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA D亡CIMA PRIMEIRA - FORO 
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ロvidas oriundas do presente Contrato. 
11 .2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tr6s) vias de igual 
teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Po96es, 11 de maio de 2020. 

Leandr ' A ・ “ jo Masdarenhas 
● P efeiti t Municip

altratante 

サトuis_?ntos Le讐, 
D ecreiario M untcipai oe り  auoe 

Contratante 

NILOG PESQUISAS E MARKETING LT 
Contratado 

'T' E' S' T' E' 	 MUNHAS:

l 

ir 	  
CPF り7fQC(, U(5'i 

正）  
CPF: 5つ 9o6を、u5'S 

ITUIA 	 ICPL- OCS Praa da Bandeira, 021 Centro - Poes/Ba - Fone(77)3431-1118 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  089/2020. 

A Comissao Permanente de Licita9ao de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, 
Decreto Municinal n。  158/2020. Decreto Federal n。  9.412/218. Portaria do Ministerio da Salde n。  188/2020 e 
suas altera9oes posteriores, e no rarecer Junwco, /uJuui 一 /" o onjeto na uiさrtr'"i on LIL.I i i 、iu INー  
089/2020.OBJETO presta 五o de servi9os em locu9乞o e propaganda volante para anunciar medidas e 
orient.a96es 自  popula9ao a respeito do Coronavirus (COVTD-19), em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sabde, CONTRATADO UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA, pessoa jurdica de direito privado, 
Inscrito no CNPJ n。  09.395.037/0001-30, com endere9o Av. C6nego Pithon, Centro, no 46, Po96es Bahia, CEP 
45.260-000,Valor global do objeto Adjudicado e de: RS 5.300,00(cinco mil e trezentos reais). Com Vigencia 
11/06/2020, Comissao Permanente De Licita9ao. li  de maio de 2020. Joao Pedro Ribeiro Do Nascimento - 
PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICA叫O DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAいO N。  089/2020. 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93. Decreto Municipal 
n。  158..'2020, Decreto Federal n。  9.412/218, Portaria do Ministerio da Sade n 188/2020, e suas altera96es 

一  nosteriores. e no Parecer Jurdico, torna nblico a Ratificacao do Ato da DiSPENSA DE LICITACAO N。  
~uoi/zuzu. conrorme narecer aa LUMlささAU lLKM/\iNtIN it L?L Liしt I ALAU e i'arecer Juriclico emitic3o nelo 
ー  rrocurauor Jurialco M unicipai vem rormaiizar A visrtr' sA vu .t'KULtUIML到  10 LIlA IA! URIU, para 

contrataao direta de UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA, pessoa jurdica de direito privado, 
Inscrito no CNPJ n。 09.395.037/0001-30, com endere9o Av. C6nego Pithon, Centro, n。 46, Po96es Bahia, CEP 
45.260-000,,O OBJETO presta叫o de servi9os em locu9o e propaganda volante para anunciar medidas e 
orienta96es 自  popula9ao a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saude., Valor de R$ 5.300,00(cinco mil e trezentos reais) com Vigencia 11/06/2020, constante do respectivo 
Processo de DISPENSA DE LICITACAdevendo ser celebrado o contrato com: UNILOG PESQUISAS E 
MARKETING LTDA. Gabinete do Prefeito, 11 de maio de 2020). Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito 
Municipal. 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  089/2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POぐ6ES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei n。  8.666/93 com as modifica96es introduzidas pelas Leis n。  
8.883/94 e n。  9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITACAO N。  089/2020. OBJETO prestaao de servi9os em 
locu9乞o e propaganda volante para anunciar medidas e orienta96es a popula9ao a respeito do Coronavirus 
(COVID・19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude, atentando ao Parecer da COMISSAO 

~PERMANENTE DE LICITAcAO, HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITAcAO, para a 
~ contrata恒o direta da empresa UNILOG PESOUTSAS E MARKETING LTDA. nessoa jurdica de direito 

privado, Inscrito no CNPJ n。  09.395.037.0001-30, com endere9o Av. C6nego Pithon, Centro, n。  46, Po96es 
Bahia, CEP 45.260-000,,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, atraves de seu Presidente, dever 
tomar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o de: RS 5.300,00(cinco mil e trezentos 
reais) com Vig己ncia 11/06/2020). Gabinete do Prefeito, 11 de maio de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - 
Pr.f~itn &'I,-.ir'.nol 

EXTRATO DO CONTRATO N。  158-1/2020 FMS 
DISPENSA N。  089/2020. 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES COM COOPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n。  11.113.324/0001 -52, com sede 良  Rua Cardeal da Silva. 75 
- Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos CONTRATADO UNILOG 
PESQUISAS E MARKETING LTDA, pessoa juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ n。 09.395.037/0001ー  
30, com endere9o Av. C6nego Pithon, Centro, n。  46, Po96es Bahia, CEP 45.260-000,,OBJETO presta恒o de 
servi9os

I em locu o e propaganda volante para anunciar medidas e orienta96es a popula9ao a resneito do 
Coronavirus (COVID- 19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de,Oriundo da Dispensa de Licitaco 
N 089,2020.Data do、  Contrato 11/05/2020; Valor do Contrato: RS 5.300,00(cinco mil e trezentos reais), 

L 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N 090/2020. 

A Comissao Permanente dc Licita9ao de Po96es - Bahia. com  base no art. 24, Inciso 1V, da Lei 8.666/93, 
Decreto Municipal n。  158/2020, Decreto Federal n。  9.412/218, Portaria do Ministerio da Sade n。  188/2020 e 
suas altera96es posteriores, e no Parecer Jurdico. ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N。  
090/2020. .OBJETO presta9ao de servi9os em aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de material para 
higieniza9ao nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVJD-19). em atendimento 
a Secretaria Municipal de Saude, CONTRATADO 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, 
n。  133, Bela Vista, Po96es Bahia, CEP 45.260-000,Valor global do objeto Adjudicado 白  de: R$ 3.000,00(trs 
mil reais). Com Vigencia 11/06/2020, Comissao Permanente De Licita戸o, 11 de maio de 2020. Joao Pedro 
Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICAAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N。  090/2020.. 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia. corn base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal 

一 nU I 58/2020, Decreto Federal n。  9.412/218, Portaria do Ministerio da Sa亡de no 188/2020, e suas altera96es.- 	 . ,.. 	.... 

．崇漂！1（誉s, e no i-arecer juりnico, JI rna製豊、讐竺り竺包内 Ato da具SPENSA DE LICITAいO N。  
’ マ_J _,4 u警・叩ni9i-I-Hじ parefcrua し01V!とささAり ドt.K.Mど、竺竺りDL LICIIAいO e Parecer Jurdico emitido pelo 

rrocurauor junaico. Iviunタpal vem rormalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para 
contrata9aol鷲ta史  LA.LAKO COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa jurdica de direito privado, 
Inscrl[ono し iNrj ir i / ・ u9.iと1Iuuu1-4U, com endere9o Rua Arnultb Ramos Silva, n。  133, Bela Vista, Po96es 
Bahia, CLI' 45.260-000,0 OBJETO presta9do de servi9os em aluguel de Caminhao 3/4, para transporte de 
material para niglcniza9ao nas ruas, como medidas一  preventivas a respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), 
Y巴ハ鷲架押emo a さ  ecre1aria Municipal dc Saiide, Valor de R$ 3.000,00(tres mil reais) com Vigencia 
i i,'uoノ zuzu, constante ao respectivo frocesso de DISPENSA DE LICITACAdevendo ser celebrado o contrato 
com: RAMON LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567, Gabinete do Prefeito, 11 de maio de 2020) 
Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeitc Mirnieinil 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  090/2020 

O PREFEITO l MUNICIPAL DE POcoES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 

loram cumpridas．聖as as tormalidades da Lei n 8・ 666/93 com as modifica96es introduzidas pelas Leis nO OO lOA - A 'S At#(5 	- 	 - - - 	- 
e.00 jノ誉e , ソ oやlソ西： , uite a UthPt.NSA DE LICIIACAO N。  090/2020.ー  OBJETO presta戸o de servi9os em 
aluguei ae aminnao '/4, para transporte de material para higieniza9乞o nas ruas, como medidas preventivas a 

● 蒸畳戴ovo Loronavirus (OMISSO PERM墨VID-19). cm atenENTE DE LICIT鰍to a Secretaria Mun), HOMOLOGA o認desso器atentando aoSPENSA DE 
竺t'"Y、y・  para a contratacao aireta da empresa LAZAR() COSTA DOS SANTOS 04586482567, pessoa 

juriuica ue1 uireuo privado, Inscrito no CNPJ n 37.095.381/0001n 133, Bela Vista, Poes Bahia, CEP 45.260-000,COMJSSO調in endereo Rua Arnulfo Ramos Silva,ANENTE DE LIC1TAAO, atravs de 
seu rresiaente, devera tomar as medidas cab veis, tendo em vista o Valor Global do servio de: RS 3.000,00(trsmil reais) corn Vigncia 11/06/2020). Gabinete do Prefeito, II de maio de 2020. Leandro Ara jo Mascarenhas - riciciw IViUflicipai. 

EXTRATO DO CONTRATO N。  158・2/2020 FMS 
DISPENSA N。  0902020. 

盤響麟競撚欝撚薫撚ARTICIPA 0 DO FUNDO;ede Rua Cardeal da Silva, 75S CONTRATAnO_ T irn 

鷺麟議鷺難麟麟麟鷺蕪驚 

慧二鷺豊潟晋燃undo da Dispensa de 竺竺ao N。  090/2020. .Data do Contrato 11ノ面 ?(T?fl; Vol5落 
し。mraIo K’ づ UUU OOItres mn reals、 nlo6/202o secretano MunlcIDal de saude Jo_し。mraIo K’づ UUU OOItres mn reals、 nlo6/202o secretano MunlcIDal de saude Jome . る品  .tLSJL '.JUuontrato: K i.00(J.OtMtrs mil reais1. 11/06-'2020 Secretario Municinal de Sade Jonie Lus Santos Lemos. 
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EXTRATO M血S DE MAIO DE 2020 EXTRATO MES DE MAIO DE 2020 
NOME- OBJETO 

CONTRATO 
VALOR PRAZO MODALIDADE 

LICITAÇÃO 
FRANCISCO XAVIER JUNIOR, pessoa jurídica 
dc 	dircito 	privado, 	Inscrito 	no 	CNPJ 
n-32.419.490/0001-51. com  endereço comercial na 
Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D, Centro, lequie, 
Bahia. 	CEP: 	45.260-000. 	objeto 	aquisição 	de 
material 	de 	expediente 	em 	atendimento 	as 
necessidades da Secretaria Municipal de Sande. 

CONTRATO Ise 156-1/2020 
FMS R$ 100.000,00 

08/05/2020 A 
3 I / I 2/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 
N°078/2019 

BA H IA 	SHOWS 	LOCAÇOES 	E 
TRANSPORTES EIRELI, .inscrito no CNPJ sob 
ii° 	33.645.056/0001-52,com 	endereço 	comercial 
Rua Joana Angelica, n" 354 - A. Jurcma, Tanhacu-
BA, objeto a prestação de serviços na local* de 
estrutura metálica com lona, disciplinadores para 
separação 	dc 	aglomeraçães, 	fechamentos 	para 
barreiras sanitárias e toldos 3x3 para as barreira 
sanitárias, 	que 	serão 	destinadas 	para 	nova 
instalação do hospital que sera destinadas a receber 
possíveis pacientes com sintomas e diagnostico ao 
novo coronavirus (COVID-19),ein atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde, 

CONTRATO N" 156/2020 
FMS 

RS 30.000,00 

06/05/2020 A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n°084/2020 

RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, 
pessoa juridic:a de direi to privado, Inscrito no CNPJ 
n" 34.114.671/0001-03, corn endereço 	Rua Conde 
Pereira, n" 04,Inclaia, Poções Bahia, CEP 45.260- 
°00. objeto a prestação de serviços na confecção e 
instalação 	de 	07 	lavatórios 	de 	aço 	em 	chapa 
galvanizada 	18, 	como 	medidas 	preventivas 	a 
respeito do Novo Coronavirus (COV1D-19), cm 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde 

CONTRATO N" 159/2020 
FMS 

RS 4.900,00 12/05/2020 A 
12/06/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n" 085/2020 

ROGERIO 	BRITO 	SOUZA 	26041549860, 
pessoa jurídica de direito privado.inscrito no CNPJ 
sob 	n° 	2 l.399.103/0001-46,com 	endereço 
comercial Rua Tome de Souza, 	ri° 	135,Bairroi 
Primas era, Poçaes-BA, CEP: 45.260-000, objeto o 
fornecimento 	de 	mascaras 	em 	tecido 	de 
algodio,que sera, higienizadas, e entregues em 
embalagens plásticas lacradas, que serão fornecidas 
as pessoas de maior vulnerabilidade social deste 
Município, corno medidas preventivas a respeito 
Coronavirus 	(COVID-19), 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde 

CONTRATO N° 160/2020 
EMS 

R$ 26.000,00 
12/05/2020 A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n" 

086/2020 

SIC PESIANAS SERVIÇO, INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA, pessoa jurídica dc direito 
privadoinscrito no CNP.1 soh n" 10.819.554/001-
79, com endereço comercial Tray. Acre, II" 72 A, 
Bairro: 	Ibirapuera. 	Vitoria 	da 	Conquista - 	BA, 
CEP: 45.075-145. objeto do presente contrato o 
fornecimento de cortinas etn persianas para a nova 
instalação do hospital que sera destinado a receber 
possiveis pacientes com sintomas e diagnósticos ao 
novo Coronavirus (ÇOVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sande  

CONTRATO N" 166/2020 
FMS 

R$ 10.000,00 
15/05/2020 A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n" 

087/2020 

ERIVALDO COMES DE SOUZA DE POÇÕES 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado,Insciito 
no CNPJ n° 18.082.402/0001-48, com endereço 
comercial Rua Sargento Mor Riamundo G. da 
Costa, N" 166, Centro, Poções - BA, CEP: 45.260- 
000, objeto o fornecimento de lanche para os 
colaboradores e servidores que estão trabalhando 
nas Barreiras Sanitárias, que estão vinculadas a esta 
referida Secretaria como medidas preventivas a 
respeito do novo Coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde  

CONTRATO N" 167/2020 
FMS 

RS 16.800,00 
15/05/2020 A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 

088/2020 

UNILOG PESQUISAS E MARKETING LIDA, 
pcssoa juridica dc direito privado, Inscrito no CNP.I 
n° 09.395.037/0001-30, com endereço Av. Cônego 
Pithon, Centro, n° 46. Poções Bahia, CEP 45.260- 
000, objeto a prestação de serviços 	em locução e 

'ONTRATO " ( 	 N 158- 1/2020 EMS 

R$ 5.300,00 

11/05/2020 A 
I 1/06/2020 

DISPENSA DE  
LICITAÇÃO n° 

089/2020. 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  089/2020. 

A Comissao Permanente de Licita戸o de Po96es - Bahia. com  base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, 
Decreto Municipal no 158/2020. Decreto Federal n。  9.412/218. Portaria do Minist6rio da Sade n 188/2020 e 
suas altera96es posteriores, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N。  
089/2020.OBJETO presta戸o de servi9os em locu9ao e propaganda volante para anunciar medidas e 
orienta9oes a populaao a respeito do Coronavirus (COVID- 19). em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sa丘de. CONTRATADO UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA. pessoa juridica de direito privado, 
Inscrito no CNPJ n。  09.395.037/0001-30, com endere9o Av. C6nego Pithon, Centro, n。 46, Po96es Bahia, CEP 
45.260-000,Valor global do objeto Adjudicado d de: R$ 5.300,00(cinco mil e trezentos reais). Com Vigencia 
11/06/2020, Comiss言o Pennanente De Licita戸o, li de maio de 2020. Jo豆o Pedro Ribeiro Do Nascimento - 
PRESiDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N。  089/2020. 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24. Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal 
n。  158/2020, Decreto Federal n。  9.412/218, Portaria do Minist'rio da Sa"de n。  188/2020, e suas altera96es 
posteriores, e no Parecer Juridico, torna p"blico a Ratifica戸o do Ato da DISPENSA DE LICITACAO N。  
089/2020. conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e Parecer Juridico emitido pelo 
Procurador Juridico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para 
contrata叫o direta de UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA, pessoa juridica de direito privado, 
Inscrito no CNPJ n。  09.395.037/0001-30, com endere9o Av. C6nego Pithon, Centro, n。 46, Po96es Bahia, CEP 
45.260-000,,O OBJETO presta戸o de servi9os em locu9百o e propaganda volante para anunciar medidas e 
orienta96es a popula9ao a respeito do Coronavirus (COVID-l9), em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sa丘de, Valor de R$ 5.300,00(cinco mil e trezentos reais) com Vigencia 11/06/2020, constante do respectivo 
Processo de DISPENSA DE LiCITACAdevendo ser celebrado o contrato com: UNILOG PESQUISAS E 
MARKETING LTDA. Gabinete do Prefeito. 11 de maio de 2020). Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito 
Municipal. 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  089/2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei n。  8.666/93 com as modifica96es introduzidas pelas Leis n。  
8.883/94 e n。  9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITACAO N。  089/2020. OBJETO prestaao de servi9os em 
locu9きo e propaganda volante para anunciar medidas e orienta96es a popula9言o a respeito do Coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de, atentando ao Parecer da COMISSAO 
PERMANENTE DE LICITACAO, HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICiTAいO, para a 
contrata9且o direta da empresa UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA, pessoa jurdica de direito 
privado, Inscrito no CNPJ n 09.395.037/0001-30. com  endere'o Av. C6nego Pithon, Centro. n。  46. Poc6es 
uania, (.Lr 4”・ 2bU-UUU.,しOMIsSAtJ t'hKMANENIE, DE LICITACAO. atrav's de seu Presidente, dever 
tomar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o de: R$ 5.300,O0(cinco mil e trezentos 
reais) com Vigencia 11/06/2020). Gabinete do Prefeito, 11 de maio dc 2020. Leandro Arajo Mascarenhas ー  
PrI・fitc. Mii,.iennl 
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EXTRATO DO CONTRATO N。 158-1/2020 FMS 
DISPENSA N。 089/2020 

CONTRATANTE - PMUNICPAL DE SA 識器器器器 DEno 11「躍ES C4/000蹴豊PARTICIPAO DO FUNsede Rua Cardeal da Silva聖  
bairro Lentro - CE?. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos CONTRATADO UNILOG 

PESQUISAS E MARKETING LTDA, pessoa juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ n。 09.395.037/0001- 
30. com  endere9o A y. COnego Pithon, Centro, n。  46. Poc6es Bahia. CEP 45.260-000 ()BJFTC) nre又taeAn dP 
serviぐos em locu9ao e propaganda volante para anunciar medidas e orientacうes' nnnuilac青n a regiieitn dn 
Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa白de.Oriundo da Disnensa de Iiciiac' 
N。  089/2020.Data do Contrato 11/05/2020: Valor do Contrato: RS 5.300.00(cincn mil e tre7efltr 、  rO伯  
11/06/2020 Secretario Municipal de Sa"de Jorge Luis Santos Lemos, Prefeito - Leandro Araio Mascarenhas 

I 
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27 de Maio de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

EXTRAI ' 
NOME—OBJETO 

CONTRATO 
VALOR PRAZO 

08/05/2020 A 
31/12/2020 

MODALIDADE 
LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 
N" 078/2019 

FRANCISCO XAVIER JUNIOR, pessoa undies 
de 	direito 	privado. 	Inscrito 	no 	CNN 
n°32.419.490:0001-S I. com endereço comercial na 
Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D, Centro, Jequie, 
Bahia, 	CEP. 	45.260-000, 	objeto 	aquisição 	dc 
material 	de 	expediente 	em 	atendimento 	as 
necessidades da Secretaria Municipal de Sande. 

CONTRATO N" 156-1/2020 
FMS R$ 100.000,00 

BAHIA 	SHOWS 	LOCAÇOES 	E 
TRANSPORTES EIRELI„inscrito no CNPJ sob 

33.645.056/0001-52,com 	endereço 	comercial 
Rua Joana Angelica. n° 354 - A- Jurema, Tanhacu-
BA, objeto a prestação de serviços na locação de 
estrutura metálica corn lona, disciplinadores para 
separação 	de 	aglOrrieral,13., 	fechamentos 	para 
barreiras sanitárias e toldos 3x3 para as barreira 
sanitárias, 	que 	serão 	destinadas 	para 	nova 
instalação do hospital que sera destinadas a receber 
pOSSiVCiA pacientes corn sintoma, e diagnostico ao 
novo coronavirus (COVED-19),cm atendimento a 
Secretaria hlunicipal de Sande, 

CONTRAIO N° 156/2020 
FMS 

R$ 30.000,00 

06/05/2020 A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n°084/2020 

RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, 
pessoa jurfdica de direito privado, Inscrito no CNPJ 
no 34.114.671/0001-03, com endereço 	Rua Conde 
Pereira, n' 04,Indaid, Poções Bahia, CEP 45.260-
000. objeto a prestação de serviços na confecção e 
instalação 	de 	(17 	Livatorios 	de 	aço 	em 	chapa 
galvanizada 	18, 	como 	medidas 	preventivas 	a 
respeito do Novo Coronavinis (COVID-19). em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sande 

CONTRATO N" 159/2020 
FMS 

R5 4.900,00 12105/2020 A 
12/06/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO it' 085/2020 

ROGERIO 	BRITO 	SOUZA 	26041549860, 
pessoa juridiea de direito privado,inserito no CNPJ 
sob 	n" 	2 I .399.1030001-46,com 	endereço 
comercial 	Rua Torne de 	Souza. 	n" 	135.Bairro: 
Primavera. Poções-13A. CEP: 45.260-000, objeto o 
fornecimento 	de 	mascaras 	em 	tecido 	de 
algodão,que serão higienizadas, e entregues em 
embalagens plásticas lacradas, que sub() fornecidas 
as pessoas de maior vulnerabilidade social deste 
Município, como medidas preventivas a respeito 
Coronavirus 	(COV1D-19), 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Sande 

CONTRATO N" 160/2020 
FMS 

R$ 26.000,00 
12/05/2020 Á 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n" 

086/2020 

SIC PESIANAS SERVIÇO, INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado,inscrito no CNN sob n" 10.819.554/001-
79, com endereço comercial Tray. Acre, n° 72 A. 
Bairro: Ibirapuera, Vitoria da Conquista - BA, 
CEP: 45.075-145. objeto do presente contrato o 
fornceimento de cortinas em persianas para a nova 
instalação do hospital que sera destinado a receber 
possíveis pacientes com sintomas e diagnósticos ao 
novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sande 

1 
C CONTRATO N" 166/2020 

FMS 

RS 10.000,00 
15/05/2020 Á 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 

087/2020 

ERIVALDO COMES DE SOUZA DE POÇÕES 
- EPP, pessoa juridica de direito privado,Inscrito 
no CNPJ n° 18.082.402/0001-48, corn endereço 
comercial Rua Sargento Mor Riamundo G. da 
Costa, N" 166. Centro, Poções — BA. CEP: 45.260- 
000, objeto o fornecimento de lanche para os 
colaboradores c servidores que estão trabalhando 
nas Barreiras Sanitárias, que estão vinculadas a esta 
referida 	Secretaria corno 	medidas preventivas a 
respeito do novo Coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sande  

CONTRATO N" 167/2020 
EMS 

R$ 16.800.00 
15/05/2020 A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 

088/2020 

UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA, 
pessoa juridica de direito privado. Inscrito no CNPJ 
n° 09.395.037/0001-30, corn endereço Av. Cônego 
Pilhou, Centro, n° 16, Poçries Bahia, CEP 45.260- 
000. objeto a prestação de serviços 	em locução e 

CONTRATO N" 158- 
1/2020 EMS 

R$ 5.300,00 

11/05/2020 A 
11/06/2020 

DISPENSA DE  
LICITAÇÃO n" 

089/2020. 
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