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( 
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CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N。  107/2020 

MODALIDADE LICITAT6RIA: DISPENSA DE LICITA9AO N。  087/2020 

UNIDADE SOLICITANTE:Secretaria Municipal de Saude 

OBJETO: fornecimento de cortinas em persianas para a nova instala,o do hosDital aue ser 
destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6stic6s ao novo Coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude 

CONTRATADO: SIC PESIANAS SERVI9O, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa juridica 

de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  10.819.554/001-79, com endere9o comercial Tray 
Acre, n。  72 A, Bairro: Ibirapuera, Vit6ria da Conquista - BA, CEP: 45.075-145 

VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

EMBASAMENTO LEGAL:art24, Inciso IVda Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  9.412/2018 e 

Portaria do Minist6rio da Saロde n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a medida 

provis6ria no 926/2020. 

DATA DA DISPENSA: 08 de maio de 2020 

DATA DA RATIFICA9AO:15 de maio de 2020 

DATA DA CONTRATACAO:15 de maio de 2020 

VIGENCIA: 15/05/2020 at白  23/07/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA9AO - PORTARIA N。  001/2020 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



軸 PRCN譜器RA.242器鷲IPAL DE POcoES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N。  107/2020 

OBJETO: fornecimento de cortinas em persianas para a nova instala戸o do hospital que ser白  
destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6sticos ao novo Coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de. 

AUTUA9AO 

Aos 05 (cinco) dias do m6s de maio de 2020, autuo o ofcio requisit6rio da 

secretaria e os documentos que adiante se v6. 

あ・  

Samanta de Araujo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAむDE 
CNPJ: 11,113.324/0901-52 

Em, 05 de Maio de 2020. 

Oficio 222/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita9白o de Dispensa de Licita9白o 

SOLICITACAO 

Exp6e-se a necessidade do fornecimento de cortinas em persianas para a nova instala9白o 
do hospital que ser destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico ao 
novo coronavirus - COVID-19, garantindo assim, a continuidade dos servi9os prestados 
atraves da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. 

Exmo. Sr. Leandro Araロjo Mascarenhas 

D.D. Prefeito Municipal de POCOES. 

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 Licita,o para o fornecimento de cortinas em persianas para a nova instala9白o 
do hospita( que ser白  destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico ao 
novo coronavirus - COVID-19. Justifica-se tal solicita9ao, com base na Lei n。  13.979, de 06 
de Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emerg白ncia de 
saロde pロblica de importancia internacional decorrente do Coronavirus respons白vel pelo 
surto de 2019, especificamente ao Art. 4 que diz 

Art. 4。  E dispens白vel a licita,o para aquisi9白o de bens, servi9os, inclusive de engenhana, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de saude publica de import白ncia internacional decorrente do 
coronavirus de que trata esta Lei. (Reda"o dada pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

血 -血  -血 	-血 	§. 10 A dispensa de. licita9白o a que se refere o caput deste artigo 6 tempor白ria e aplica-se apenas 
w enquanto peraurar a emergencia de saUde pUblica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus. 

§ 2 。 Todas as contrata"es ou aquisi加es realizadas com fulcro nesta Lei sero imediatamente 
disponibilizadas em stio oficial especfico na rede mundial de computadores (internet). contendo, no que 
couber, al白m das informa加es previstas no§ 3。  do art. 8。  da Lei n。  12.527, de 18 de novembro de 2011, o 
nome do contratado, o numero de sua inscri9ao na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contrata9巨o ou aquisi戸o. 

§ 3 。 Excepcionalmente, sera possivel a contrata●o de fornecedora de bens, servi9os e insumos de 
empresas que estejam com inidoneidade decJarada ou com o direito de participar de licita戸o ou contratar com 
o Poder Publico suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de u nica fornecedora do bem ou servi9o a ser 
adquirido. ( lncludo pela Medida Provis6ria n。  926, de 2Q20) 

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

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

舞Pび峯6醜 Rua: Caijeal da Silva, 75, Caitro, Po es-Ba e-mail: tinanceirosaude2017@gmail.com,  Fone: (77) 3431-4350 山  令”ー3 ーJ 」  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0991-52 

―ー  Ocorr6ncia de situa"o de emerg白ncia; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

926dII -2 
necessidade de pronto atendimento da situa"o de emergencia; (Incluido pela Medida Provis6ria n926. de 2020) 

bens 器b諜器高器認器器撫器郡認謂繁麗。轟器 cos・ equipamentos e outros 

peIa M 
iV - limita o da contrata o a parcela necessaria ao atendimento da situa9ao de emergencia. (includopela Medida Provisria no 926, de 2020) 

emergま冨謡こ謂認S胃豊篇隠蕊雛揺臨言。署蹴意識需 「ご謂需留器農  
ueijs e servi9os comuns. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

contra 
Art. ( 4 -Did O Gerenciamento de Riscos da contrata o somente ser白  exigivel durante a gest白o docontrato. (Includo pela Medida Provisria n 926, de 2020) 

● 驚Art. 4enfrentamensimplificadn灘灘taesa que tsie.o sir繊熊蕪無servi os e insumos necessrios aoa apresentao de termo de refernciadida Provisoria n 926, de 2020's 

。 capま  in o termo de refernciai simplificado ou o projeto b自sico simplificado a que se refereo caput conter: (Includo pela Medida Provisria n 926. de 2020) 

- declara9'o do objeto; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

II - fundamenta9ao simplificada da contrata9ao; (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926. de 20201 

川・  descri9'o resumida da solu9白o apresentada; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de  
20201 

IV ・  requisitos da contrata9ao; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

V ・  crit'rios de medi9ao e pagamento; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

VI - estimativas dos precos obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes parmetros: (Induido 
pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

3)Pcけa! ,4,, Cc .,n.'es d,s Gov n,-,- O F .d-r,,'.,I- iIn'I,,(d,, r,nk, !Aedid-, Prchs6ha n O O')R, ,ln ')IV)'I''-1' 	 '-.-'-,.-.., 	 "-..--'-..'-.., 

b) pesquisa publicada em midia especializada; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

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

d) contrata如es similares de outros entes publicos; ou (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

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

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

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

§ 3 。 Os pre9os obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput n白o impedem a 
contrata,o pelo Poder Publico por vaiores superiores decorrentes de oscila96es ocasionadas pela varia9白o de 
pre9os, hiptese em que dever白  haver justificativa nos autos. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 
2020) 

嵩鷲●Des Rua: Cardeal da Silva. 75, C●,tro, Po6es-Ba e-mail financeirosaude2O17@gmailcom, Fcie: (77) 3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Art. 4。-F Na hiptese de haver restri9言o de fornecedores ou prestadores de servi9o, a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poder dispensar a apresenta恒o de documentac白o 
relativa a regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitas de habilita弾o, 
ressalvados a exigencia de apresenta戸o de prova de regularidade relativa 白  Sequndade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso )O(X川  do caput do art. 7。  da Constitui9ao. (Incluido pela Medida Provis6na 
n。  926, de 20201 

Art. 4°-F Na hipótese de haver restrição de fomecedores ou prestadores de servigo, a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, podera 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 a Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso )00(111 do caput do art. 7° da Constituição. (lnclu id° pela Medida Provisoria 
n° 926, de 2020) 

Art. 4。-G Nos casos de licita9ao na modalidade preg白o, eletr6nico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisi9ao de bens, servi9os e insumos necessarios ao entrentamento da emergencia de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitat6rios sero reduzidos pela metade. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 
2020) 

Art. 4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisigao de bens, servigos e insumos necessanos ao entrentamento da emergencia de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitatórios sera° reduzidos pela metade. (Incluido vela Medida Provisoria n° 926, de 
2020) 

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

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

§ 2 。 Os recursos dos procedimentos licitat6rjos somente ter白o efeito devolutivo. (Incluido pela Medida 
Provis6ria no 926, de 2020) 

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

§ 3o Fica dispensada a realizac台o de audincia publica a cue se refere o art. 39 da Lei no 8.666. de 21 
. ae junno ae i99i para as licita9oes de que trata o caput. tinciuioo peiaM eaiaa i-'rovisona n。り  ztD, ae zuzuj 

Art. 4。-H Os contratos regidos por esta Lei terao prazo de dura戸o de ate seis meses e podero ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situa戸o de emerg白ncia de sa"de publica. (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  

110 de junho de 1993 para as licitações de que trata o caput. (Inclu id° pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

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

Art. 4。-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra9白o p自blica 
poder白  prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condic6es contratuais, acr白scimos 
ou supresses ao objeto contratado, em at6 cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato. (Incluido pela Medida Provis6ria 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 supressões 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 grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, o municipio ter白  que 
tomar as medidas preventivas necess白rias. Para maiores esclarecimentos segue anexo Lei 
p0 13.97912020 e Decreto Municipa! n。  I 58/2020. 

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 e Decreto Municipal n° 158/2020. 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cota96es realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa SIC PESIANAS SERVIO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,6 
a que melhor atende as demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie 

一  contrato entre o Fundo MuniciDal de Saude. inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e do outro 
W lado SIC PESIANAS SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ sob n。  

10.819.554/0001-79, cujo objeto e o fornecimento de cortinas em persianas para a nova 
instala9ao do hospital que ser destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e 
diagn6stico ao novo coronavirus - COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saロde, ficando o valor contratual em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vale ainda ressaltar que o 
contrato ter白  vig白ncia ao dia 15 de Maio do ano em curso, com prazo at6 o dia 23 de Julho 
do ano de 2020. Para maiores esclarecimentos, segue anexo Termo de Referncia 
Simplificado. 

As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta dos recursos da Dota9o 
Or9amentaria a seguir especificada. 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cotações realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa SIC PESIANAS SERVIÇO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é 
a que melhor atende as demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie 
contrato entre o Fundo Municipal de Sat:1de. inscrito no CNPJ 11.113324/0001-52 e do outro 
lado SIC PESIANAS SERVIÇO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 
10.819.554/0001-79, cujo objeto é o fornecimento de cortinas em persianas para a nova 
instalação do hospital que será destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e 
diagnostico ao novo coronavirus - COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saúde, ficando o valor contratual em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vale ainda ressaltar que o 
contrato terá vigência ao dia 15 de Maio do ano em curso, com prazo até o dia 23 de Julho 
do ano de 2020. Para maiores esclarecimentos, segue anexo Termo de Referência 
Simplificado. 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orgamentbria a seguir especificaoa. 

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

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

FONTE 14 - Transferência de Recursos 

Po華6醜  
Rua: Ca-deal da Sirva, 75, Ca,tro, Po6es-Ba e.rnaii: financeirosaude2017@gmait・COm, Faie: (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, 75, Centro, Pocões-Ba e-mail: financeirosaude2017@gmail.com,  Fone: (77) 3431-4350 

~ 争ー．‘ーー！  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para 
a contrata「o de empresa para a presta9ao dos referidos servi9os acima citados, neste 
municipio. 

Na certeza de vossa compreens白o, elevando nossos votos de estima e considera9白o, 
subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

一  四ryeL‘ザ,タn竺.Lem讐  .ec.Iw unicipai ue ユ  auae ae i-o9oes 

Rua; Cardeal da Silva, 75, Centro, Po6es-Ba e-mail; financeirosaude2017@gmall.cOm, Fone: (77) 3431-4350 
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Sic Persianas 
SICP 

Sic Persianas 
SICP 

/"rsianas L_7-ersianas 
(77) 34217800 	1/(77) 3421-7800 	I (77) 3421-7800 	/4M' 

Vit6ria da Conquista, 13 de maio de 2020 Vitória da Conquista, 13 de maio de 2020. 

A 
一 	Prefeitura Municipal de Saude 
, 	Po96es 一  Bahia 

Prefeitura Municipal de SaCide 
Poções - Bahia 

COTACAO DE PRE9OS COTAÇÃO DE PREÇOS 

QUANT DESCRIÇÃO DOS 
PRODUTOS/SERVIÇOS 

R$: UNIT. R$: TOTAL 

126 M2 Persianas Vertical 
Totalizando 20 (vinte) unidades 

79,37 10.000,62 

Desconto R$ 0,62 

TOTAL DA COTAÇÃO R$ 10.000,00 

◆ • Validade do Or9amento: 40 dias 
Prazo de entrega: A combinar 
Condi9白o de Pagamento: A combinar 

Validade do Orçamento: 40 dias. 
Prazo de entrega: A combinar. 
Condição de Pagamento: A combinar. 

Atenciosamente, Atenciosamente, 

rlo．引95馴給001'7が 
謝理腔I仙鶴S'”．層‘‘らン，立  
A. TrョV.Ac r9, 72A 一 iい J山」しぐ  

C正己 4う.Q3O. 1O 
LVi‘ユ!'a ei... 二＝nqulst - 昌“ふ繊＝・  

r10.819,55410001-7f:.i.;'' 
orsiaos Stry. ind. e 

Al, Tray. Acre, 72A - 
43.030-310 

tyix.2.r,a 	 - 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POODES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

COTACAO DE PRE9OS COTAÇÃO DE PREÇOS 

Item Quant Uni Descrição do serviço Valor Uni Valor Total 

1 126 M2 Persiana vertical para hospital provisorio R$ 	85,00 R$ 	10.710,00 

VALOR TOTAL R$ 	10.710,00 

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

Po96es- BA _____ de Pogões-BA 	de 

VI叫A&IA E M*PJ4ORARIJ 

眠E5 
CNPJ: 23B帥‘97d Innn・・・  

VIDRACMIA E 144010RARII 
POOES 

23680-9740"4 " 

暴4OO169 

44.1144114... 

CNP1 	410001-69 TP; 

de 2020 de 2020 

I 

, 
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VAGO TEIXEIRA DA SILVA - ME 

CNPJ: 15.263.672/0001-67 

RUA VITうRIA DA CONQUISTA, 1184 - A I SAO PAULO I POc6ES - BA 

Cota戸o n。  20201011 

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POくoES/BA 

Telefone: 

Endere'o: Po96es - BA 

Data: 05/05/2020 

丁  Unit白rio 	Total 

Persianas Vertical 

126 M2 	Totalizando 20 (vinte) unidades R$ 81,50 	R$ 10.269,00 

Quantidade 
ト  

Descri戸o 

TTotaI 	R$ 10.269,00' 

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS 

1 
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Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista 

CERTIDAO NEGATIVA 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: SIC PERSIANAS SERV.IND.E COMERCIO LTDA 
CNPJ/CPF: 10.819.554/0001-79 

Cod.Contribuinte: 0345873 
Insc.Municipal: 

EndereGo Im6vel: 72, IBIRAPUERA, VITORIA DA CONQUISTA - BA, CEP: 
Quadra: 	 Lote 

A Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no 
1259,de 29 de Dezembro de 2004, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal 
Numero 5.172,de 25 de Outubro de 1966 - C6digo Tribut白rio Nacional, CERTIFICA que o 
contribuinte acima identificado, EM RELACAO AO OBJETO DA CERTIDAO, encontra-se em 
situa9言o regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certid言o nao servir白  de 
prova contra cobran9a de quaisquer debitos que venham a ser apurados pela Fazenda Publica 
Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de 
Outubro de 1966- C6digo Tributrio Nacional. 

Emitida Quarta-Feira, 29 de Abril de 2020 as 09:12:39 
Validade: 90 dias 

C6digo de controle da certidao: 20200018990 

Certid白o emitida gratuitamente. 

Aten9含o: qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento. 
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CNPJ 

10.819.554/0001-79 

RAZO SOCiA」  

SIC PESIANAS SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

INSCRIAO ESTADUAL 

082.865.191 

GOVERNO DO ESTADO DA BA眠  

SECkETARIA DA FAZENDA 

Certid豆o Negativa de D6bitos Tribut自rios 

l鵬動 1価如期鰯  

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 0114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 ・  C6digo 
Tribut'rio do Estado da Bahia) 

Certidao No: 20201406298 

Fica certificado que n白o constam, at6 a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certid白o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 自  inexist6ncia de d白bitos, inclusive os inscritos na Dvida 
Ativa, de compet6ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pロblica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d白bitos que vierem a ser apurados posteriormente 

~ 	Emitida em 14/05/2020, conforme Portaria n。 918/99, sendo v自lida por 60 dias, contados a partir da data de sua , 	 emussao. 

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

V白lida com a apresenta戸o conjunta do cartao original de inscri9言o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Minist'rio da Fazenda 

P'gina]del 	 RelCertidaoNegaLivi.rpt 
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MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
ProcuradorjaGeraI da Fazenda Nacional 

CERTIDAO NEGATIVA DE D亡BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIO 

Nome: SIC PESIANAS SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.819.554/0001 -79 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 白  certificado que 
n白o constam perid白ncias em seu nome, relativas a cr白ditos ti-ibut白nos administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri⑩es em Divida Ativa da Unio (DAU) junto 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certid白o6 vlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rQ言os e fundos publicos da administra戸o direta a ele vinculados. Refere-se 合  situa戸o do 

suieito passivo no 白  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui96es sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do pargrafo" nico do art. 11 da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991. 

SA aceita,o desta certido est白  condicionada a verifica,o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os くhttp:/Irfb.gov.br> ou くhttp:/Iwww・pgfn・gov・br＞・  

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。  1・751, de 2/10/2014. 

Emitida 自  s 16:26:14 do dia 08/01/2020 <hora e data de Brasilia>. 
V白lida at6 06/07/2020. 
C6digo de controle da certid白o: FEB4.44CF.6385.6817 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento. 

I 



CERTェDO NEGAT工VADE D自BェTOS TRABALHェSTAS 

Nome: SIC PESIANAS SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.819.554/0001-79 
Certidao n。 : 811259/2020 
Expedigao: 08/01/2020,a s 16:27:30 

Validade: 05/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Certifユca-se que SェC PESェANAS SERVェCO, ェNDUSTRェA E COMERCェO LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n。  

10 ・ 819 ・ 554/0001-79, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidacao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na 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 
Trュbun a ユs do Trabalho e estao a七ualユ zados a七白  2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedicao. 

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagさo 
a todos os seus es七abelecimen七os, agericユas ou fユ1ユais. 
A aceitacao desta certidao condiciona-se a verificacao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
In七ernet (h七七p ：ノノwww ．七St. jus .br ). 
Certidao emitida gratuitamente. 

工NFORMAく血o 工MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto a s obrigac6es 
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 execucao de acordos firmados perante o Minist白rio P6blico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliacao Pr via. 
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CAIXA 
Certificado de Regularidade 
d0FGTS-CRF 

Inscrig旨o: 	1o.819.554/000!-79 
Raz含o Socialsc PESIANAS SERVICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
Endereco: 	TV ACRE 72 A / IBIRAPUERA / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 45075-145 

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合o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado n首o servir de prova contra cobran'a de 
quaisquer d6bitos referentes a contribuig6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obriga96es com o FGTS. 

Validade:05/03/2020 a 02/07/2020 

Certifica''o N"mero: 2020030502495783037110 

Informa戸o obtida em 29/04/2020 09:19:19 

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

Presid6ncia da Republica 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N。  13.979,  DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Texto compilado 

Regulamento  

8旦gulamerito  

Disp6e sobre as medidas para enfrentamento da 
emerg6ncia de saude pロblica de importancia 
internacional decorrente do coronavirus respons白vel 
oelo surto de 2019 

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

,' All: 1。  Esta Lei disp6e sobre as medidas que poder白o ser adotadas para enfrentamento da emerg6ncia de 
sauoe puoiica ae importancia Internacional decorrente do coronavirus respons白vel pelo surto de 2019. 

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

一 	、2' Ato do Ministro de Estado da Saude dispor白  sobre a dura9白o da situa9白o de emerg6ncia de saude p"blica 
oe que trata esta hei. 

」 -」～ §3。  O prazo de que trata o§ 2。  deste artigo nao poder白  ser superior ao declarado pela Organiza9白o Mundial 
ue O auae. 

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

l
l ~isolamento: separa9o de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 

mercauonas ou encomenaas postais aretaaas, ae outros, ue maneira a evitar a contamina"o ou a propaga"o do 
coronavirus; e 

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

Par白grafo ロ  nico. As defini戸es estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanit自rio Internacional, constante 
‘。Anexo ao Decreto n。  10.212 de 30 de  janeiro de 2020 aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber 

Art. 3。  Para enfrentamento da emerg6ncia de saude publica de import合ncia internacional decorrente do 
coronavirus, as autoridades poder言o adotar, no 白  mbito de suas compet白ncias, dentre outras, as seguintes 
medidas: 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

I ・  isolamento; 

II - quarentena; 

II) - determina9言o de realiza9白o compuls6ria de: 

a) exames medicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clinicas; 

d) vacina戸o e outras medidas profil白ticas; ou 

www.planalto.gov.br/ccivil_031_ato2Ol  9-2022/2020/IeiILl 3979.htm 	 1ク  
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e) tratamentos m6dicos especficos; 

IV - estudo ou investiga頭o epidemiol6gica; 

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

一・ ‘・・＝  ニ  一ニ＝一＝ ‘ ・  ニ  ニ・・ ： = ：・‘．  = ；  ニ ・  ． :．  ニ  ． .'=, .＝  ・ 一一 	三 .,．一．． 	一  一．．一． . 

」一、 ”貿二旧暫蜘 excepcional e temporria, conforme recomenda"o t白cnica e fundamentada da Ag6ncia Nacional 
ue v製具ncia り  anitana, por rodovias, portos ou aeroportos de: 	(Reda9ao dada  pela Medida Pivis6ria n。  926. 
ue LU'U' 

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

b) locomo戸o interestadual e intermunicipal; 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。  926 de 2020) 

VII - requisi9白o de bens e servios de pessoas naturais e juridicas, hip6tese em aue ser aarantido o 
pagamento postenor de indeniza頭o justa; e 

血  V川  -autoriza o excepcional e tempor白ria para a importa9白o de produtos sujeitos 白  vigilncia sanit白ria sem 
registro na invisa, aesde que 

a) registrados por autoridade sanit白ria estrangeira; e 

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

§ 10 As medidas previstas neste artigo somente podero ser determinadas com base em evid6ncias cientficas 
e em an白lises sobre as informa96es estrategicas em saude e devero ser limitadas no tempo e no espa9o ao minimo 
indispens自vel 白  promo戸o e 自  preserva9白o da saude publica. 

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

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saude e a assist6ncia 白  familia 
conforme regulamento; 

lI - o direito de receberem tratamento gratuito; 

川  - o pleno respeito 白  dignidade, aos direitos humanos e a s liberdades fundamentais das pessoas, conforme 
'reconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanit白rio Internacional, constante do Anexo ao Decreto n。  10.212,  de 30 de 
warehbo oe 乙U'u 

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

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

§5。  Ato do Ministro de Estado da Saude: 

I ー  dispor白  sobre as condi加es e os prazos aplic白veis 白  s medidas previstas nos incisos I e II do caput deste 
artigo; e 

II - conceder a autoriza9きo a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo. 

§ 6。  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Sa"de, da Justi9a e SeguranGa Pロblica e da lnfraestrutura 
dispor白  sobre a medida prevista no inciso VI do caput. 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria n。  927,  de 2020) 

ww#d.planalto.gov.br/cciviI_031_a(o201  9-2022(2020/lei/LI 3979.htni 
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」 -」  -」 	 § 6。-A, O ato conjunto a 
que se refere o § 6

。  poder estabelecer delega,o de compet6ncia para a resoluco 
aos casos neie omissos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria ri0 927 de 2020) 

§70 As medidas previstas neste artigo podero ser adotadas 

I- pelo Minist'rio da Saロde; 

I""II- pelos gestores locais de saude, desde que autorizados pelo Minist白rio da Saude, nas hipoteses dos incisos 
I・ ”・ V・ vie v川ロo caput oeste artigoI ou 

Ill ー  pelos gestores locais de saロde, nas hip6teses dos iricisos Ill, IV e VII do caput deste artigo. 

§ 8。  As medidas previstas neste artiqo, quando adotadas, dever白o resouardar o exercicio e o funcionamento 
ae servi9os puolicos e atividades essenciais. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria no 926 de 2020) 

§ 90 0 Presidente da Repロblica dispor, mediante decreto, sobre os servi9os poblicos e atividades essenciais 
a que se referem o§ 8。. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria a。  926 de 2020) 

§ 10. As medidas a que se referem os iricisos I, li e VI do caput, quando afetarem a execu9白o de servi9os 
pロblicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente podero ser adotadas 
em ato especfico e desde que em articula加o pr6via com o Org白o regulador ou o Poder concedente ou 

_.autorizador. 	(Incluido  Dela Medida Provis6ria no 926.  de 2020) 

9 11. ヒ  vedada a restn9ao a circula9ao Ce trabaiflaciores que possa aletar o luncionamento ae serviGos 
publicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no§ 9。, e cargas de qualquer esp白cie que possam 
acarretar desabastecimento de g白neros necess白rios 白  popula9白o. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926, de 
2020) 

cota Lci. 

Art. 4。  E dispensavel a licita9ao para aquisi9ao de bens, servios, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de saude p"blica de importancia internacional decorrente do coronavirus 
de que trata esta Lei. 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

§ lo A dispensa de licita9ao a que se refere o caput deste artigo 白  temporaria e aplica-se apenas enquanto 
perdurar a emergencia de saude publica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus. 

§ 2。  Todas as contrata96es ou aquisi6es realizadas com fulcro nesta Lei ser白o imediatamente disponibilizadas 
_em stio oficial esDecifico na rede mundial de comoutadores (internet). contendo, no uue couber, alem das 

~liormacoes orevistas no h  S ao art. 廿‘J da Lei nu 1?.b2 ノ,  de 1ど  de novembro de 2U11. o nome do contratado, o 
numero ae sua inscriCao na K eceita トederal CO brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 
contrata戸o ou aquisi9白o. 

§ 30 Excepcionalmente, ser possivel a contrata"o de fornecedora de bens, servios e insumos de empresas 
que estejam com inidoneidade declarada ou corn o direito de participar de licita9白o ou contratar com o Poder POblico 
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de u nica fornecedora do bem ou servio a ser adquirido. 
(Incluido  pela Medida Provis6ria o。  926 de 2020) 

§ 4 。 Na hip6tese de dispensa de licita,o de que trata o caput, quando Se tratar de compra ou contrata戸o por 
mais de um 6 rg白o 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 ser utilizado. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  951,  de 2020) 

§ 5 。 Na hip6tese de inexistncia de regulamento especfico, o ente federativo poder白  aplicar o regulamento 
federal sobre registro de preCos. 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。  951,  de 2020) 

§ 6 。 0 Orgao ou entidade gerenciador da compra estabelecer prazo, contado da data de divulga9白o da 
inten,o de registro de pre9o, entre dois e quatro dias O teis, para que outros 6 rg白os 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 contrata,o de servi9os a que se refere o caput do art. 4。  n白o se restringe a 
equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condi6es de uso e funcionamento do 
bem adquirido. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

www.planaito.gov.br!ccivIi,p3/_ato2Oi 9-202212020/lei/Li 3979.htm 
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pub"c IIIpblicos。諾島篇繁soc a識器観畿揺陰認認畿留農競讐。 s, equipamentos e outros bens 

pela M IV 
- limita o da contrata o parcela necess

aria ao atendimento da situa9 o de emergencia
pela Medida Provis ria n 926,  de 2020) 

Art. 4。-C . Para as contrata如es de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da emera白ncia de 

0
nc山

IArt
.

p 4 -D O Gerenciamento。  de Riscos da contrata
9 o somente ser白  exigivel durante a 

g
esto do contrato

(Incluido pela Medida Provisria n 926 de 2020) 

Art. 4。-E Nas contrata加es para aquisi o de bens, servicos e insumos necess白rios ao enfrentamento da 

.sIm
P
IIrIcaao 

伽dui1
』  0 termo de refer ncia simplificado ou o 

p
rojeto b白sico simplificado a 

que se refere o caput conter
(Includo pela Medida Provisria n 926,  de 2020) 

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

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

川  - descri頭o resumida da soluc言o apresentada; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

IV - requisitas da contrata9白o; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

VI - estimativas dos pre9os obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes par白metros: 	(lndUi〔  
Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

b) pesquisa publicada em midia especializada; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria ri0 926 de 2020) 

(Incluido  p旦垣  

14/0512020 

Hロ 	
Art. ' 4-B' Nas dispensas de licita9白o decorrentes do disposto nesta 

Lei, p
resumem-se atendidas as condic6es(In,.P,(A . . .._I__ 	 .-, . 	 - ue' 

- - ocorrncia de situa"o de emergencia; 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。  926.  de 2020) 

ハーー  H 竺cessidade de pronto atendimento da situa"o de emerqencia 
iLtJ,  ae Z uZu） 	 ー  

(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  

   

2020) 
c) stios eletr6nicos especializados ou de dominio amplo; (Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 

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

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

VII - adequa9白o or9ament白ria. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

§ 3o Os pre9os obtidas a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput n白o impedem a contrata9白o pelo 
Poder P"blico por valores superiores decorrentes de oscila96es ocasionadas pela varia"o de pre9os, hip6tese em 
que dever haver justificativa nos autos. 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。 926 de 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 apresenta9白o de documenta9ao relativa 白  regularidade 
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilita"o, ressalvados a exigencia de 
apresenta9ao de prova de regularidade relativa 白  Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXX川  do 
gput do art. 70 da Constitui9白o. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926.  de 2020) 

Art. 4。-G Nos casos de licita戸o na modalidade pregao, eletr6nico ou presencial, cujo objeto seja a aquisi"o 
de bens, serviCos e insumos necess自rios ao enfrentamento da emerg6ncia de que trata esta Lei, os prazos dos 

ww.pIanaIto.gov.br/cciviI_03f_ato201  9-2022/202OIIei/L1 3979.htm 	 4ク  
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(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

§ 1 。 Quando o prazo original de que trata o caput for n自mero lmpar, este ser arredondado para o numero 
inteiro antecedente. 	(Incluido pela Medida Provis6ria n。  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戸o de audiencia pロblica a que se refere o art. 39 da Lei n。  8.666, de 21 de 
junho de 1993, para as licita加es de que trata o caput. 	(Incluido pela Medida Provis6ria 	n。  926, de 2020) 	 

§ 40 As licita加es 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. 40. 	(Incluido pela Medida Provis6ria n。  951 de 2020) 

Art. 4。-H Os contratos regidos por esta Lei terao prazo de dura"o de ate seis meses e poder白o ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situa9ao de 
emerg白ncia de saOde publica. 	(Incluido pela Medida Provisoria n。  926 de 2020) 

Art. 4。-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra9白o publica poder 
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi96es contratuais, acrscimos ou supress6es 
ao objeto contratado, em at6 cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 	(Incluido pela Medida 
Provis6ria no 926,  de 2020) 

SArt. 50 Toda pessoa colaborara com as autoridades sanit白rias na comunica9o imediata de 

I - possiveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus; 

II - circula9自o em 白  reas consideradas como regi6es de contamina9白o pelo coronavirus. 

」 ‘ 」 Art. 6。亡  obrigat6rio o compartilhamento entre rg白os e entidades da administra9ao p"blica federal, estadual, 
uistritai e municipat ae aaaos essenciais a iuentitica9ao de pessoas iritectadas ou com suspeita de infec9ao pelo 
coronavirus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propaga9白o. 

‘§ 1。 ，  A obriga"o a que se refere o caput deste artigo estende-se 白  s pessoas jurdicas de direito privado 
quanuo os oaoos rorem soiicitaaos por autonaaae sanitana. 

§ 2。  0 Minist6rio da Sa"de manter白  dados pdblicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em 
investiga戸o, relativos 白  situa9言o de emergencia p"blica sanit白ria, resguardando o direito ao sigilo das informa96es 
pessoais. 

血一 	Art. 6。-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concess白o』  de suprimento de fundos e一por item de 
．】espe田・ para as aqulsioes e contrata9oes a que se rerere. o capul ao. art. 4 ・  quanao a movimentaao ror reaiizaaa 
' por meio aeしanao ae I-agamento ao‘コ  ovemo: 	( inciuicio  peia MeOIaa Vrovisoria n'-' りZ b aeZ UZU) 

I - na execu●o de servi9os de engenharia, o valor estabelecido na alnea "a" do inciso I do caput do art. 23 da 
Lei n。 8.666 de 21 de  junho de 1993; e 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

II - nas compras em geral e outros servi9os, o valor estabelecido na alnea "a" do inciso li 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 prioritariamente os pedidos de acesso a informa,o, de que trata a Lei n。  12.527 de 
2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emergencia de saude pロblica de que trata esta Lei. 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928,  de 2020) 

§ 10 Ficaro suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso 白  informa9白o nos d rgaos ou nas entidades 
da administra'o publica cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes e 
que, necessariamente, dependam de: 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928 de 2020) 

~ - acesso presencial de agentes p自blicos encarregados da resposta; ou 
	

(Incluido  pela Medida 
Provis6ria no 928,  de 2020) 

II - agente publico ou setor pnoritanamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situa9百o de 
emerg6ncia de que trata esta Lei. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928 de 2020) 

www.pianalto.gov.br/ccivii  3/a1o2019-2022/2020/iei/L1 3979.htm 
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I 2ser reiterad競鷺de acesso informao pendentes de resposta com fundamento no disposto noi 10 deverode dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de calamidadeo Decreto Legislativo n 6 de 20 de maro de 2020. 	(Includo pela Medida Provisria n 

逃旦， ue ZULUJ 

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

§ 4 。 Durante a vigencia desta Lei, o meio legitimo de apresenta9白o de pedido de acesso a informa加es de que 
trata o art. 10 da Lei n。  12.527,  de 2011, ser自  exciusivamente o sistema disponvel na internet.(lncluido pela Medida 
Provis6ria n。  928,  de 2020) 

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

Art. 6。-C N白o 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 u nico. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplica恒o de san加es 
administrativas previstas na Lei n。  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一  o transcurso dos prazos prescricionais para aplica9白o de san96es administrativas 
previstas naL ei n二ど  .bbb. 	aei9峯, na Lei nflU.52U,  del7 de  julho de 2002, e na Lei n。  12.462 de 4 de agosto de 
'Uli. 	tincruioo  peia ivieaiaa t-'rovisoria nv Jり1 deZ U2U) 

Art. 7。  0 Minist6rio da Saode editar自  os atos necess白rios 白  regulamenta9豆o e operacionaliza戸o do disposto 
nesta hei. 

pe拍-etfキo do 2剖岳  

Art. 8。  Esta Lei vigorar enquanto perdurar o estado de emerg白ncia de sa自de internacional decorrente do 
coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4。-H, que obedecero ao 
prazo de vigencia neles estabelecidos. 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

Art. 9。  Esta Lei entra em vigor na data de sua publica"o. 

Brasilia, 6 de fevereiro de 2020; 199。  da Independ6ncia e 132。  da Rep白blica. 

SAIR MESSIAS BOLSONARO 
wsergio Moro 

Luiz Henrique Mandetta 

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

S 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA加E 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO 

I - Declara9ao do objeto: 

1.1 Constitui objeto da presente solicita頭o o fornecimento de cortinas em 

persianas para a nova instala9白o do hospital que ser白  destinado a receber possiveis 

pacientes com sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID-19, em 

atendimento a Secretaria Municipal de Saude; 

II ・  Fundamenta9ao simplificada da contrata9ao: 

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

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

de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus 

respons白vel pelo surto de 2019; 

川  - Descri9ao resumida da solu9ao apresentada: 

3.1 No municipio de Po96es-BA foi elaborado e executado um projeto onde 

conta com uma nova instala頭o de hospital que ser白  destinado como medidas 

preventivas a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico ao novo 

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

3.2 0 presente fornecimento de cortinas em persianas para a nova instala戸o 

do hospital, objetiva impedir a entrada dos raios solares nos ambientes, tendo em 

vista que h自  no edificio grande 白  rea aberta, deixando o local vulnervel a grande 

incidencia solar e a visao totalmente desprotegida para a a rea interna da edifica,o 

Al白m disso, o fornecimento das persianas contribuir para adequa,o do ambiente 

para o desenvolvimento das atividades exercidas no hospital. 

IV - Requisitos da contrata9ao: 

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

propostas de pre9os e realiza,o da contra弾o com a empresa que melhor atende 

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

de contrata9ao da mesma; 

Rua: Cardeal da Silva, n。  75. centro, Po9es-Ba e-mail: flnanceirosaude2Ol 7@gmail.com  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

V - Critrios de medi9ao e pagamento: 

5.1 0 pagamento se dar白  mediante entrega do material obedecendo todos os 

crit6rios relacionados em Proposta de Pre9o, al白m das especificadas em ordem de 

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

todas as prerrogativas, ser atestado o servio pelo setor t白cnico competente e 

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

total do objeto ora contratado ser白  de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando 20 

unidades de Persianas Vertical, em um quantitativo de 126m2, sendo o valor unitrio 

de R$ 79,37 (setenta e nove reais e trinta e sete centavos), sendo pago de forma 

一 	parcelada, obedecendo a s cl自usulas contratuais antes oactuadas. a saber. o 

ー 	maximo ae J U (trinta) aias corridos apos taturamento; 

5.2 Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajustveis; 

§ 1。 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 

O 

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

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

entregue. 

§ 30 Quando houver erro de qualquer natureza na emiss含o da Nota Fiscal, o 

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

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

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

(IncluIdo pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

ノー  

一  Jorgef雪． an竺L叩γ 一さec.I" unicipai ae さ  auoe oe ,'oFoes 

Rua: Cardeal da Silva, n。  75, centro, Po96es-Ba e-mail: financeirosaude2Ol 7@gmailcom 
?ひ挙6畿  
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鷺DADE LIMITAD,ERSIANAs SER◇鰍TRATOINDSR晋cOEC(纂ITUIO DERCIO LTDA. 
SOCIEDADE LIMITADA CONTRATO DE CONSTITUIÇÂO DE: 
SIC PERSIANAS SERVIÇO, INDOSRIA E COMÉRCIO LTDA. 

F 

/,42J17JOSE COSME SANTANA DE CA3TRO 
Brasileiro, maior, solteiro, empresrio, 
natural de Boninal ー  BA, nascido em 
27/0911968, residente e domiciliado na 
cidade de Vitria da Conquista - BA, na 
Travessa Acre, n。  72, Bairro Ibirapuera, 
CEP 45.030-510, portador da cdula de 
i dentidade sob no. 26.742.338-X, expedida 
pela secretaria de seguran9a pロblica de 
S自o Paulo e inscrito no Cadastro de 
Pessoa FIsica do Minist白rio da Fazenda 
sob no 526.433.795-00. 

OSE COSME SANTANA DE CASTRO, 
Brasileiro, maior, solteiro, emprestrio, 
natural de Boninal - BA, nascido em 
27/09/1968, residente e domiciliado na 
cidade de Vitoria da Conquista - BA, na 
Travessa Acre, n° 72, Bairro lbirapuera, 
CEP 45.030-510, portador da cédula de 
identidade sob n°. 26.742.338-X, expedida 
pela secretaria de seguranga pública de 
Sao Paulo e inscrito no Cadastro de 
Pessoa Fisica do Ministério da Fazenda 
sob n° 526.433.795-00. 

EDNALVA MARIA DA SILVA, .brasileira, 
natural de Joaquim Gomes - AL maior, 
solteira nascida em 18/08/1972, residente e 
domiciliada na cidade de Vit6ria da 
Conquista - BA, na Travessa Acre n。  72, 
Bairro: Ibirapuera, CEP: 45.030-510 
portadora da c白dula de identidade sob no 
25.518.341-O, expedida pela Secretaria de 
Seguran9a Pロblica de Sao Paulo e inscrita 
no Cadastro de Pessoa Fisica do Ministrio 
da Fazenda sob n。  164.939.958-84. 
Resolvem constituir uma sociedade 
limitada, conforme cl自usulas abaixo 

EDNALVA MARIA DA SILVA, .brasileira, 
natural de Joaquim Gomes - AL maior, 
solteira nascida em 18/08/1972, residente e 
domiciliada na cidade de Vitoria da 
Conquista - BA, na Travessa Acre n° 72, 
Bairro: lbirapuera, CEP: 45.030-510 
portadora da cédula de identidade sob n° 
25.518.341-0, expedida pela Secretaria de 
Seguranga Pública de Sao Paulo e inscrita 
no Cadastro de Pessoa Fisica do Ministério 
da Fazenda sob n° 164.939.958-84. 
Resolvem constituir uma sociedade 
limitada, conforme clausulas abaixo. 

I • 

ia A sociedade gimINDUSTRIA E COME]na Travessa Acre n 7競b o nome emprTDA. e ter sede nirro: lbirapuera, CE灘SICe de V10-510.器濃lASonqui裂oBA, 

撚鷺綴綴00,00 ($ 1,00scios鷲reais), dividido em 30.000 - trinta mil -I) cada uma, integralizada em moedante maneira: 

la A sociedade girard sob o nome empresarial, SIC PERSIANA SERVIÇO, 
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. e tera sede na cidade de Vitória da Conquista - BA, 
na Travessa Acre n° 72 A, Bairro: lbirapuera, CEP 45.030-510. 

2a 0 capital social sera R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 - trinta mil - 
quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada em moeda 
corrente do pals, neste ato pelos socios da seguinte maneira: 

-------TQCIOS N° QUOTAS VALOR R$ % 
JOSE COSME SANTANA DE CASTRO 20.000 20.000,00 66,67 
EDNALVA MARIA DA SILVA 10.000 10.000,00 33,33 
TOTAL 30.000 30.000,00 100 

3a O objeto ser a atividade de: Fabrica9ao de persianas de qualquer material 
(3299-0/99); Instala9ao de toldos e persianas (4330-4/99); Repara9含o de concerto 
de persianas (9529-1/05); Fabrica9ao de esquadrias metlicas, marcos e batentes 
(2512-8/00). 

Continua... 

3° 0 objeto sera a atividade de: Fabricação de persianas de qualquer material 
(3299-W99); Instalagio de toldos e persianas (4330-4/99); Reparagáo de concerto 
de persianas (9529-1/05); Fabricagio de esquadrias metAlicas, marcos e batentes 
(2512-8/00). 

Continua. . 
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Continua9ao... 

4a A sociedade
t 
iniciar suas atividades ap6s registro na JUCEB, seu prazo de

dura o ser por tempo indeterminado. 

5a As quotas sao ・ndivislveis e n含o poder台o ser cedidas ou transferidas a terceiros 
Qntimenfr, th- 	,a quem hca asseomadn R「1l inIIコHコdロ “' ー’""'v'’ツ  “v vu"v 9vしIv・  a .1ucuii IU.d dsseguraoo, em Igualdade de 
nrarn fllrflltfl tin nraerAnci- p-- - --- ao- -'-'-自  - - - nngtコR 白  Upndュド～  yvと“.f竺tsI UC pi CICI C”し‘a IJロ1d''bua a quis,gao se postas a vencia, 
se realizada a cess白o delas, a altera9ao contratual pertinente 

器器鼎器篇器n畿I品restritlizao d識器論suas quotas, mas todos 

7ョ  A administra"o da sociedade caber para o s6cio, JOSE COSME SATANA DE 
CASTRO com os poderes e atribui96es de movimentar e autorizado ao uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obriga96es seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens im6veis da sociedade, sem autoriza9白o do outro s6cio 

88 Ao trmino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestar 
contas justificadas de sua administra9白o, procedendo 白  elabora"o do inventrio, do 
balan9o patrimonial e do balan9o de resultado econ6mico, cabendo aos s6cios, na 
propor9含o de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

9a Nos quatro meses seguintes ao t白rmino do exercicio social, os s6cios deliberaro 
sobre as contas e designaro administrador (ES) quando for o caso 

108 A sociedade poder a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra depend'ncia, 
mediante altera9白o contratual assinada por todos os s6cios. 

i ia Caber白  aos s6cios JOSE COSME SANTANA DE CASTRO e EDNALVA MARIA 
DA SILVA fixar uma retirada mensal, a ttulo de" pr labore", observadas as 
disposi96es regulamentares pertinentes. 

128 Falecendo ou interditado qualquer s6cio, a sociedade continuar白  suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. N白o sendo possivel ou inexistindo interesse 
destes ou do(s) s6cio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres ser apurado e 
liquidado com base na situa●o patrimonial da sociedade, 白  data da resolu"o, 
verificada em balano especialmente levantado, O mesmo procedimento ser adotado 
em outros casos em que a sociedade se resolva em rela"o a seu s6cio. 

13a O Administrador declara, sob as penas da lei, de que nao esto impedidos de 
exercerem a administra9ao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condena'o criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos p自blicos; ou por crime falimentar, de 
prevarica9ao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrncia, contra 
as relaC6es de c'jsumo, f ロ」〕  bIica. ou a DroDriedade 

’ルニ  r1iZZJ こ22uナLtLAG （追二  くβり1ズD 	 じontinua 
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Vit6ria da Conquista - BA, 08 de maio de 2009. 

7 	//／ ノ 
ビピくタジ乙ノて2ll乙え  

JOSE COSME SANTANA DE CASTR 

ノーーーー 
 

Junta Comercial do Estado da Bahia 

CEPVC器co O Rix OOlO8器RO EM 11器00oi 08J6120Cg ・加an四7Bl・I 

SIC P1R!AMS SUVIO. VSVSJIIIV
CIo u!, 

~STARぬ455肌  

Continua"o.. 

148 Fica eleito o foro de Vitria da Conquista - BA para o exercicio e o curnrrimento 
aos aireios e oDriga9oes resultantes deste contrato 

一． E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 
tiresj vias 

&iL CL; i5L 
EDNALVA MARIA DA SILVA 
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愚  

DECRETO N. 15812020. 

De 07 de maio de 2020. 

MUNICiPIO DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

Disp6e sobre as novas medidas tempor白rias de enfrentamento 

e de preven9白o da emerg白ncia em sa自de p自blica decorrente 

do Coronavirus - COVID-ig no Municipio de Po96es - BA. 

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

das atribui96es que lhe s白o conferidas por Lei e: 

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

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

Municipio de Po96es - BA; 

Considerando a existencia de pandemia do Coronavirus - COVID-19 

declarada pela Organiza●o Mundial de Saude (OMS); 

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

confirmado no Municpio de Po96es - BA, a situa9白o de emergencia demanda 

emprego de medidas de preven9ao, controle e conten9ao de riscos 白  saOde pロblica; 

Considerando a necessidade de ado9ao de novas medidas temporrias 

de enfrentamento e preven戸o da emerg6ncia em saude p"blica decorrente do 

Coronavirus - COVID-19 no Municipio de Po9des - BA; 

DECRETA: 

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

preven9白o da emergencia em sa"de publica decorrente do Coronavirus - COVID-19 

no Municipio de Po96es - BA 

Art. 20. Determina-se a suspensao dos alvars e a interrup9白o do 

funcionamento de qualquer atividade de: 

I - 	restaurantes, bares, pizzarias, pubs, lanchonetes, servi9os de 

ambulantes, food-trucks, conveni白ncias e similares; 

Pra9. da Bョndoir, n。  02, Bョ rro ConIro, CEP 45260-000, Po9oes -es Bk 
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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; 

川ー  academias, centros de gin白stica, escolinhas de treinamento, 

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

fisico e destinados a quaisquer prticas esportivas; 

IV - clubes, associa96es recreativas e similares; 

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

VI - servi9os de transporte de passageiros de van. 

Par自grafo 自  nico. Os estabelecimentos mencionados no inciso I deste 

artigo podero continuar em funcionamento desde que exclusivamente para 

atendimento de servi9os de entrega em domicilio (delivery). 

Art. 30・  A suspens自o dos alvars e a interrup9白o do funcionamento desde 

decreto n自o se aplica aos seguintes estabelecimentos comerciais e de presta9白o de 

servi9os: 

~ ー 	servi9os de saude, odontologia, assist白ncia medica e hospitalar; 

lI - 	farm白cias; 

川ー 	padarias; 

IV - 	hipermercados, supermercados, mercados, a9ougues, peixarias, 

hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos; 

V - 	lojas de venda de alimenta9言o e medica9ao para animais; 

VI - 	lojas de venda de 白  gua mineral; 

VII - 	gera9白o, transmiss白o e distribui o de energia el6trica e de g白s; 

VIII - 	ilumina9白o publica; 

IX - 	tratamento e abastecimento de 白  gua; 

X - 	capta9白o e tratamento de esgoto e lixo; 

Xl - 	processamento de dados ligados a servios essenciais; 

XII ・ 	telecomunica96es e internet; 

XIII - seguran9a privada; 

XIV - servi9os funer白rios; 

XV - 	servi9os de transporte de passageiros de taxi e motot白xi; 

XVI - servi9os de fornecimento de oxig白nio; 

Pre9e de Bendetra, r 。  02, Berro Centro, CEP 45.260-000, Po96es - BA. 
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XVII - borracharias; 

XVIII ・  postos de combustivel; 

XIX. hot白is, pousadas e hospedarias; 

XX - 	oficinas mec白nicas; 

XXI - clinicas de estetica e sal6es de beleza; 

XXII - bancos, correspondentes banc自rios, lotricas e cooperativas de 

cr白dito; 

XXIII - igrejas e locais destinados a cultos religiosos e espirituais 

§ 10 Os atendimentos nos consult6rios odontolgicos se darao mediante 

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

estabelecidas pelas autoridades de sa自de de preven9きo ao cont自gio e conten9白o da 

propaga9白o do Coronavirus - COVID-1 9. 

§ 2 。 Os atendimeritos nas clinicas de fisioterapia somente se dar自o em 

carater de urg6ncia, mediante justificativa apresentada em relat6rio medico, 

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

cont白gio e conten9白o da propaga9白o do Coronavirus - COVID-19. 

§ 3 。 Os servi9os de transporte de passageiro por t白xi somente podero 

realizar viagens com limita"o a tr6s passageiros, com vidros abertos, adotadas as 

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

conten戸o da propaga9白o do Coronavirus - COVID-1 9. 

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

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

adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de sa"de de preven"o ao 

cont台gio e conten9白o da propaga9白o do Coronavirus - COVID-19 

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

em servio de quarto. 

§ 6 。 As clinicas de est白tica 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言o ao cont白gio e conten9白o da propaga9白o do Coronavirus - COVID-19. 

Pra‘● dn BendeIra,a n。  02, Bar,o Centro, CEP 45.260-000, Po加es - BA. 
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§ 70 Os estabelecimentos mencionados no inciso XXIII manter含o controle 

de acesso e somente permitir em seu interior a propor9白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 

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

II - portadores de doen9as respirat6rias e doen9as cr6nicas; 

川ーgrvidas; 

IV - pessoas que utilizam medicamentos imunossupressores 

§ 9。 Os estabelecimentos tratados no§ 7。  fixaro na entrada a metragem 

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

§ 10。 Os eventos religiosos dos estabelecimentos mencionados no inciso 

XX川  somente poder白o ocorrer uma vez por dia, das 19:OOh 台  s 20:30h 

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

servi9os nao 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 utiliza9白o de cal9adas para exposi9白o de 

mercadorias pelos estabelecimentos comerciais. 

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

as seguintes medidas: 

I ー 	adotar e/ou refor9ar medidas de higieniza戸o; 

It - 	disponibilizar na entrada do estabelecimento e em lugares 

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

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

empregados; 

川  - disponibilizar aos seus empregados m白scaras ou cobertura sobre o 

nariz e a boca; 

IV - manter ventilados todos os ambientes; 

Pra9o do Bond日『a.r'O2 日dinロ Contro. CEP 45.260-OCO, Po"eS 日A. 
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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 aglomera"o de pessoas dentro e nas imedia96es do 

estabelecimento aguardando atendimento; 

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

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

clientes; 

VII - disponibilizar de empregados em quantidade suficiente para os fins 

constantes nos incisos V e VI. 

Art. 70・  Os estabelecimentos comerciais e de presta9白o de servi9os 

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

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

constante no§ 7。  do art. 3。  deste decreto. 

Art. 8. Toma-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 

PargrafoO nico. Os estabelecimentos devero impedir a entrada e a 

perman6ncia de pessoas que nao estiverem utilizando m白scara ou cobertura sobre o 

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

funcionamento. 

Art. 90一  Os6 rg白os pOblicos que prestam servi9os pubicos essenciais e 

permanentes devero permanecer em funcionamento, consoante determina9白o das 

Secretarias Municipais. 

Pargrafo 自  nico. Os6 rg白os publicos tratados no caput devero obedecer 

白s medidas do art. 6o deste decreto. 

Art. 10. As pessoas provenientes de 自  reas de risco dever白o ser 

cadastradas pelas barreiras sanit自rias e acompanhadas pelas respectivas unidades 

Praa da Bandeira. n。  02 Bairrロ  Centro, CEP 45.260-000. PoFdeS - BA. 
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de saロde da familia, assim como permanecer em quarentena domiciliar por quinze 

dias. 

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

do Coronavirus - COVID-19 

§ 20 0 disposto neste artigo n白o se aplica aos profissionais de 6 rg白os ou 

de entidades privadas que, por sua natureza ou em razao do interesse p"blico, 

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

pblicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude e demais profissionais 

de sa"de 

Art. 11. Os velrios e celebra如es de despedida ocorridos no Municipio 

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

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

dependencias do vel6rio. 

§ 1。 Os vel6rios ser白o realizados das 6:00h 白  s 18:OOh, com dura"o de 

no m白ximo tr6s horas 

§ 2 。 Caso o sepultamento nao ocorra at白  as 18:OOh, os vel6rios dever白o 

ser fechados e reabertos somente no dia seguinte 

Art. 12. As pessoas fisicas e juridicas dever吾o sujeitar-se ao cumprimento 

das medidas previstas neste decreto e o seu descumpnmerito acarretar自  sua 

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

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

~ - das aulas da rede municipal de ensino e de todas as institui96es 

privadas de ensino; 

II - de todos os eventos p自blicos agendados pelos 6 rgaos ou entidades 

municipais, assim como todos os eventos privados; 

川  - do funcionamento dos Centros de Conviv6ncia; 

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

municipais. 

PreFe de 日endeIr, rr。  02, Beirro Cen『o. CEP 45.200-000, Po'6es - Bk 
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Art. 14. As medidas previstas neste decreto tero prazo de quinze dias 

salvo disposi"o expressamente contr白ria disposta em seus artigos, e podero ser 

reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situa9白o epidemiolgica 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 ARAJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Pre9o de Bendeire. n。  02. Boirro Centro, CEP 45.260-000 Po"es - BA. 
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN9AS 
SETOR DE CONTABILIDADE 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Saude, determino que Vossa Senhoria 
informe quanto 白  existencia de recursos orament白rios capazes de atender 白  respectiva despesa ー  
fornecimento de cortinas em persianas para a nova instala9白o do hospital que ser destinado a 
receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6sticos ao novo Coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde. 

Gabinete do Pref;ito, 05 de maio de 2020 

O 

● 



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

DO SETOR CONTABIL DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

DO SETOR CONTABIL DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o pleito ali 
apresentado deve ser atendido, com a urgencia solicitada, posto que h白  disponibilidade financeira e 
or9ament白ria com a lei Or9ament白ria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de 
Diretrizes Orament白ria, sendo que a despesa da presente solicita9百o ser custeada pela 
UNIDADE ORCAMENTRIA, conforme seaue abaixo 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o pleito ali 
apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que há disponibilidade financeira e 
orçamentaria com a lei Orçamentaria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de 
Diretrizes Orçamentaria, sendo que a despesa da presente solicitação sera custeada pela 
UNIDADE ORQAMENTARIA, conforme segue abaixo: 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068—Enfrentamento de emergência Saúde - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 — Material de Distribuição Gratuita 
Fonte 14 - Transferências de Recursos 

Po96es - BA,06 de maio de 2020. Poções - BA,06 de maio de 2020. 

Atenciosamente, Atenciosamente, 

しstavo Correia Silva 
Setor de Contabilidade 

)t1/14\ 
ustavo Correia Silva 

Setor de Contabilidade 

● • 
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欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 
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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,encarninha para deferimento e aprova9ao desta 

Procuradoria, referente ao processo administrativo n。. 107/2020, considerando a necessidade do 

fornecimento de cortinas em persianas para a nova instala9ao do hospital que ser destinado a receber 

possiveis pacientes com sintomas e diagn6sticos ao novo Coronavirus (COVID-1 9), em atendimento 

a Secretaria Municipal de Saude. 

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 Licitaao possa 

executar suas atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada 

Aguardamos a vossa aprecia9ao e aprova9ao se em consonancia. 

Gabinete do Prefeito, 06 de maio de 2020. 
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PARECER JURiDICO 

DISPENSA DE LICITACAO 
08 de maio de 2020 

● 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 

FJ 二、言  ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURDICO 

EMENTA: Processo Administrativo n. 0107/2020. 

Dispensa n. 087/2020. 

Objeto: Fornecimento de cortinas persianas para serem 

instaladas no Hospital que ser白  destinado a receber 

possiveis pacientes com sintomas e diagn6sticos de 

Coronavirus, como medida preventiva ao COVID-19 

neste municipio. 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: SIC PERSIANAS SERVIO, INDUSTRIA E 

COMERCIO LIDA. 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

formulado pelo Exmo. Sr. Prefeito versando sobre a Contrata9谷o direta 

por dispensa de licita9谷o referente ao Fornecimento de cortinas persianas 

para serem instaladas no Hospital que ser白  destinado a receber possveis 

pacientes com sintomas e diagn6sticos de Coronavirus,. como medida 

preventiva ao COVID-19 neste municipio 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justificou a 

necessidade do servi9o e colacionou aos autos ampla documenta9谷o do 

objeto desta dispensa, bem como cota96es que demonstram que a 

empresa apresentou o melhor custo-beneficio 

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

servi9os, compras e aliena96es a ser feita por 6 rg谷os p白blicos dever白  ser 

precedida, em regra, por licita9谷o, conforme estabelece o artigo 37, inciso 

XXI da Constitui9谷o Federal, bem como o artigo 29 da Lei n.9. 8.666/93, 

devidamente atualizada pelo decreto n29.412/18 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita9ao: 

P9a. da Bandeira02 - Centro-Po"es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 

ミi市言二に応電ラ  
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翻  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 

ESTADO DA BAHIA 篇嘉媛  

'Licita9谷o e o procedimento administrativo mediante o qual a 

Administra戸o seleciona a proposta mais vantajosa para o 

contrato de seu interesse". 

E de saber not6rio a grave crise do sistema sanit白rio e de 

saude p白blica vivenciada nos u ltimos meses por diversos paises, 

decorrente da dissemina戸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 providさncias 

a fim de combater a sua transmiss谷o no pas. Dentre tais providencias, 

fora editada a Lei n2 13.979/2020, que disp6e sobre medidas para 

enfrentamento da emergencia de saude pロblica de import合ncia 

internacional decorrente do coronavirus respons白vel pelo surto de 2019. 

Uma dessas medidas previstas na nova Lei 6 a contrata9o 

direta nos casos de aquisi9谷o de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de saude publica 

decorrente da doen9a. 

Afim de facilitar e a assistir o enfrentamento ao surto do 

COVID-19 no pais e no mundo, o Estado brasileiro, dentre outras medidas 

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

dispensa de licita9谷o para contrata96es voltadas ao enfrentamento da 

situa9言o emergencial. 

Assim fora redigido o art. 4Q, caput, do referido diploma, in 

verbis: 

Art. 49 - E dispensdvel a licita中o para aquisi戸o de 

bens, servios, inclusive de engenharia, e insumos 

destinados ao enfrentamento da emergencia de 

sa"de publica de import合ncia internacional 

decorrente do coronavirus de que trata esta Lei. 

Compreendeu, portanto, o Legislador, que, para 

enfrentamento da nova crise de saude pdblica que se anunciava, 

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

licita96es, mas ao pr6prio regime de dispensa de licita戸o previsto na Lei 

n2 8.666/93. 
P9a, da Bandeira,02 - Centro-Po96es/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 	 ノ、  

破  



ミ  tOES'l し“OR 
ESTADO DA BAHIA 

翻 PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 

Neste sentido, opinou o Advocacia Geral da Unio, em seu 
parecer sobre o tema: 

(...) para a configura戸o da contrata9きo direta 

emergencial por dispensa de licita9含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 saude sero 

destinados ao enfrentamento da emergencia de 

sa白de 	publica 	de 	import合ncia 

internacional decorrente do coronavirus; 

b) Demonstra戸o de que a contrata戸o ' via 

adequada e efetiva para eliminar o risco. 

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

formalmente em ordem; h白  requisi9含o com descri9含o dos servi9os, bem 

como dota9含o or9ament自 ria. 

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

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

inciso IV da lei 8.666/93, art. 04 da Lei n9 13.979/2020 e Decreto Federal 

n29.412/18. 

E o parecer. 

Po96es/Bahia, 08 de Maio de 2020 

YANNE M4 DO MATOS 
ASSESSORA JURIICA - OAB/BA 51735 

P9a. da Bandeira.02 - Centro-Po96es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNP.1 14.200.242/0001-65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

MINUTA DO CONTRATO No 	/2018 MINUTA DO CONTRATO N° /2018 
CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTAいO DE SERVICOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITORA 
MUNICIPAL DE POC6ES, E A EMPRESA 

CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITUFtA 
MUNICIPAL DE POOES, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pblico, 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 llm.。  
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a 
empresa 	 , pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o n。 	 com 
endere9o na 	, no 	, CEP 	, Bairro 	 , 	, representado por, 
	 , Portador da Cedula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o 

no 	  aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi6es da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato 
de Fornecimento/Presta,o de Servios, mediante as clusulas e condi96es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto deste contrato a fornecimento de cortinas em persianas para a nova 
instala,o do hospital que ser白  destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e 
diagn6sticos ao novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de 

1.2 	- A contrata戸o dos servios cu fornecimento submete-se 白  Lei n。  8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas ulteriores alterac6es ou substitui6es. 
1.4 	- A presente contrata"o esta vinculada a DIS1-'LNSA Dヒ  LIUI I AvA(_) n" 	iZuZu, com 
base no, art24, Inciso JVda Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  9.412/2018 e Portaria do Minist白rio da 
Saode n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a medida provis6ria n。 926/2020; 
1.5 	- A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acrscimos 
ou suDress6es na aauisicao dos materiais obieto 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 OR9AMENTARIA E PRAZO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
público, com sede na Praça da Bandeira, 024 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.° 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° 
Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	 , pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o n° 	  com enderego na 	 , n° 	, CEP 	, Bairro   	, representado por, 

, Portador da Cédula de Identidade sob o n° 	 e CPF sob o n° 	 aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposições 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/Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto deste contrato a fornecimento de cortinas em persianas para a nova 
instalação do hospital que será destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e 
diagnásticos ao novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. 

1.2 	- A contratação dos servigos ou fornecimento submete-se Lei n° 8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas ulteriores alterações ou substituições. 
1.4 	- A presente contratação está vinculada a DISPENSA DE LICITAÇÂO n° 	/2020, com 
base no, art24, Inciso 1Vda Lei 8.666/93, Decreto Federal n° 9.412/2018 e Portaria do Ministério da 
Saúde n° 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4°, incluindo a medida provisória n° 926/2020; 
1.5 	- A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos 
ou supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n° 8.666/93 com as 
alterações da Lei n° 8.883/94. 

II - CLAUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E PRAZO 

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

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 3.3.90.32.00 — Material de Distribuição Gratuita 
Fonte  14 - Transferências de Recursos 

誤孟認器認器霊器曽請 periodo a c「什白no dacontadperodo a critrio da admini姦謂rtir da data de sua 

当 C留漂J腎鵠需讐認託ONDIicomp窯瀦鷲悲恕認認留servi9o ou 
iornecimento aacontrato 
3.2 - O valor total deste contrato 白  de 	（ 	 、  

2.2 - A vigência deste contrato será até 	 , contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser renovado por igual period° a critério da administração. 

Ill - CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E EXECUÇÃO 
3.1 - Os valores da planilha de custo acompanhará a nota fiscal de execução do serviço ou 
fornecimento dacontrato. 
3.2 - 0 valor total deste contrato é de ( ) 
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3.2.1

Int 
- O pag

amento atraves da a
p
resenta9o da Nota Fiscal/Fatura de cada etapa do servio, da

se
g
uinte forma: 

3.3 - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/Fatura, o documento 
ser白  imediatamente devolvido para substitui"o e/ou emiss白o de Nota de Correcao, ficando 
estaDeieciao que esse intervalo de tempo nao ser白  considerado para efeito de civalciuer reajuste ou 
atuaiiza9ao ao vaior contratual. 
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser diariameni:e, ap6s a solicita'o da Contratante atrav白s

de seu r
g o res

p
onsvel: 

3.5- 0 recebimento do objeto desta licita o, obedecer 白  s normas fixadas na Lei 8. 666/93, e as
demais dis

posies constantes neste contrato. 

3.6-Competir白  ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalizac白o da entrecia do objeto e 
registrar toaas as ocorrencias e as deticlencias verificadas em relat6rio, cuja c6pia ser 
encaminnaaa a contrataaa, objetivando a imethata corre9ao das irregularidades apontadas. 
3.7- A a戸o ou omissao, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n白o eximir 白  contratada de 
total responsabilidade na execu9含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 a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execu"o do Contrato, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidadea 
fiscalizaC白o ou acomoanhamento p e1a Contratante: 

0) K econnecer os aireitos aa aaministra9ao, em caso ae rescisao aaministrativa prevista no A rugo 
77 da Lei 8.666/93; 

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

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

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

f) Responsabilizar-se pelo 6 nus resultante de quaisquer aゆes, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou 
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a96es 
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por for9a de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente contrato; 

9)Cumprir, fielmente, as obriga96es assumidas, de modo que os servios contratados se 
realizem com esmero e perfei9白o, executando-os sob sua inteira responsabilidade: 

h) A empresa contratada dever 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 condi加es de 
habilita9白o e qualifica,o exigidas na licita●o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93. 

PargrafoU nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) flscal(is) e/ou fatura(s) 
1. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 
2. Prova de reaularidade junto 白  Fazenda Estadual; 
3. Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Dvida AtIva aa uniao e 

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

91 
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IS'' LAB 

V - CLAUSULA QUINTA - OBRIGA96ES DA CONTRATANTE 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi6es pactuadas neste e os prazos para 

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

servios ora contratados, solicitando todas as informa96es que julgar necess白rio; 
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, nob irio Oficial do Municioio. at白  

o QUINTO DIAO TIL do mes seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 
20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1。  da Lei n。  8666/93 com as 
altera96es da Lei n。  8.883/94; 

d) Pagar conforme estabelecido, as obriga96es financeiras decorrentes do presente Contrato, na 
integralidade dos seus termos; 

e) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu9百o dos servios, com poderes plenos para gerenciar t6cnica 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●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 no8.666/93. 
6.2 ・  A inexecu"o total ou parcial injustificada, a execu9白o deficiente, irregular ou inadequada dos 
produtos ou servi9os objeto deste contrato, assim corno o descumprimento dos prazos e condi6es 
estipulados, implicar白  na aplica9白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 san9oes, a seguir relacionadas: 

I)Advert6ncia; 
II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecu9白o total; 
Ill) Rescisao 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白  tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a 
rescis白o ocasionar a Contratante; 

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

6.4 - As multas sero 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 notificada para 
apresenta9白o de defesa prvia, no prazo de 05 (cinco) dias 自  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白  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白usula segunda, fica a contratada 
sujeito 白  multa diria de 0,1 % (um decimo por cento) do valor da contrata9白o, contados a partir do 
primeiro dia subsequente 白  notifica,o de infra戸o contratual at6 o 30。  (trig白simo) dia do 
inadimplemento. 
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6.8.1- Ultrapassado este limite, incidira multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratual, atualizado monetariamente 
6.9 - Caso a contratada n昏o assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficar白  suieito a 
muita ae ate b Yo (cinco por cento) sobre o valor estimado de contrata9白o. 

VII - CLAUSULA STIMA ・  DA RESCISAO E INEXECU9AO 
7.1 ・  O presente contrato poder白  ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei n。  
8.666/93. 
7.2 ・  O descumprimento de qualquer cl白usula deste contrato, bem como de quaisquer disposiゆes 
legais que a ele se apliquem, importar na sua imediata rescis白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叩es 
Pargrafo Unico - Nas hip6teses de rescis白o com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei n。  
8.666/93, n白o cabe ao Contratado direito a qualquer indeniza9白o 

● 誓Il農怒需認器認S踏，欝漂農燃需。u obriaac白o trabalhista. direta 
ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manlera CONTRATANTE a 
salvo de qualquer litigio, assumindo todas as obriga96es fiscais, trabalhistas e previdenci白rias 

諮rentes ao pessoalCLUSULA NONざ謡繍ぷ」mprUDI雛。do presente ajuste 
As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu戸o, 
constituindo este Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten"o ou compensa●o de cr6ditos, sempre que possivel. 

X - CLUSULA DECIMA - DO FORO 
10.1 - Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
quest6es oriundas do presente contrato, com renoncia 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 	 de 2020. 

I 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Municipio de Po96es - BA 

	
Secretaria Municipal de Sa"de 

Contratante 	 Contratante 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratado 

TESTEMUNHAS: 

1 一  

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 Sa丘de, jd consultado o juridico e Setor Cont自bil, 

visando a fornecimento de cortinas em persianas para a nova instala9ao do hospital que ser 

destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6sticos ao novo Coronavirus (COVID- 

19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude, conforme especifica9ao constante nos autos do 

processo administrativo por isso autoriza a deflagra9o do procedimento de DISPENSA DE 

LICITAcAO, com base no art24, Inciso lVda Lei 8.666/93, Decreto Federal n。 9.412/2018 e Portaria 

do Ministerio da Saude n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a medida provis6ria n。  

926/2020, e suas posteriores altera96es a fim de que a Comissao de Licita9ao proceda com os 

trmites legais, conforme Legisla9きo especifica em vigor 

Po96es, 08 s 	aio de 2020. 

Leand ' A ajo Mas・ arenhas 

o Municiial 
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TERMO DE DISPENSA 

I 



Keli Cristi 
Membro da Co 

。mes omes 
issao 
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TERMO DEDISPENSA DE LICITACAoN0 087/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVo〕  No 107/2020 

A COMISSAO DE LICITAcAO, no uso de suas atribui96es legais. 

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder fornecimento de cortinas 
em persianas para a nova instala9ao do hospital que ser' destinado a receber possiveis pacientes com sintomas 
e diagn6sticos ao novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de. Por isso, 
e para restabelecer a ordem e o bom funcionamento do ente pdblico pe9o que se firme contrato com respectiva 
empresa abaixo por apresentar proposta mais vantajosa, obedecendo a s normas da Lei 8.666/93. conforme 
especifica叫o da Secretaria Municipal de Sa自de solicitante do objeto; 

CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura ciue recomendou nor 
uispensa ue Llclta9ao; 

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

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

CONSIDERANDO art24, Inciso lVda Lei 8.666/93. Decreto Federal n。  9.412/2018 e Portaria do 
Ministerio da Saude n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。. incluindo a medida provis6ria n。  926/2020. 

CONSIDERANDO, que a relaao do art. 197 com o inciso XXI do art 37. ambos da Constitui9ao, e da 
perfeita harmonia. Os termos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do Poder Pablico local a 
competencia. Referida competencia se espraia pelas seguintes materias: a) regulamenta叫o; b) fiscaliza叫o; c) 
controle; d) execu9ao do servi9o, que poder自  ser feita diretdmente ou atraves de terceiros e tamb6m por pessoa 
fisica ou jurdica de direito privado. 

CONSIDERANDO, duas certeza: a) a administra叫o publica, como regra, deve contratar por meio de 
licitaao; b) o Poder poltico local jamais se eximird de prestar o servi9o pablico a sua popula叫o. Ambos sきo 
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 deverd ser celebrado com observancia das regras 
previstas da 8.666/93, precipua da Administra9ao, criou-se imediatamente o interesse coletivo prim自rio 

visando o interesse social. 
CONSIDERANDO Este momento exige que as a6es para aquisi96es de materiais e servi9os para o 

combate ao novo coronavirus sejam a geis para atender a demanda da pandemia. Porm,6 essencial zelar pelo 
compromisso com a transparncia das a96es e o fortalecimento de iniciativas que ampliem o controle 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 orecinuas da Administracao. Por essas raz6es comissao cumpre o apontado no parecer Juridico, 
nara a contratacao de SIC’ 	・ ‘ ・  - 	' VIO, INDUS IRIA L UUr'1.KUiU LI VA, pessoa juriaica ae 

direito privado.ins 	・ no CNPJ sob nU 1(3・ 8~り・  」 ’, Iーノり,com endere9o comercial I ray・ acre・ n～ノ乙 P.・  
Bairro: lbirap a. Vit6ria da Conquista - BA, CEP: 45.・ ’ -145, com valor RS 10.000.00 (dez mil reais) 

Registre-se e' ublique-se. 

BA, 08 de maio de 2020 

Joo!edro Ri災映廻どcimento 
rreiロorne Naしum i ssa8 

igg斉n 	 Membro da Comissao 

Po9 
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ATA/PARECER DA COMISSAO 

S  



fornecimento de cortinas em persianas para a nova instala,o do hospital que ser 
destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6sticos ao novo 
Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. 

Objeto 

SIC PESIANAS SERVI9O, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa juridica de direito 
privado,inscrito no CNPJ sob n。  10.819.554/001-79, com endere9o comercial Tray 
Acre, n。  72 A, Bairro: Ibirapuera, Vit6ria da Conquista ー  BA, CEP: 45.075-145. 

Contratado 

to Jo白o 

Po96es-B ., 08 de maio de 2020 

P「一 dente 

、  

, 

Keli Cristina L\a Santos Gomes 
Membro da Comiss白o 

×冨篇a Teixeira Rocha 
Membro da Comissao 
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ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 Numero 
DISPENSA DE LICITAいO 087/2020 

Reunio da Comiss白o Permanente de Licita9,o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
riomeaaa peia conrormeやrtaria n 001/2020. Reunida com a finalidade especifica de 
Instruao ae processo ae U少F ヒNSA DE LICITA9AO, art24, Inciso IVda Lei 8.666/93, 
uecreto i-eaerai n、JU .41Z/2UTh e Iortaria do Minist白rio da Saude no 188/2020 e LEI 
13. 979/2020 art. 4。,。  incluindo a medid

a p
rovis6ria n。  926/2020, modificada 

p
ela Lei n

8. 993/94. 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal, essa Comiss白o dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita頭o, para a contrata9白o de SIC PESIANAS SERVIO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 
pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  10.819.5541001-79, com endere9o 
comercial Tray. Acre, n。  72 A, Bairro: Ibirapuera, Vit6ria da Conquista - BA, CEP: 45.075-145, com 
um valor global de R$ 10.000,00 (dez mil 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 avalia9きo, n白o havendo, portanto, 
superfaturamento. Nesse i nterim, somos de parecer favor白vel, pela configura9ao da Dispensa de 
licita9白o, na conformidade do art 24, Inciso IVda Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  9.412/2018 e 
Portaria do Ministrio da Sa6de no 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4o, incluindo a medida 
provis6ria n。  926/2020. Devendo, pois, ap6s a devida homologa9白o pelo chefe do Poder Executivo, 
do nosso parecer, proceder 白  devida publica"o nos meios legais, para que surta os efeitos 
desejados. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunio. Assim sendo, eu Jo白o 
Pedro Ribeiro do Nascimento, Presidente, lavrei o presente registro de acontecimentos que, depois 
de lido e se aprov・・・ー”・一一  則o por Mm Presidente e demais membros da Comisso de 
Licita9白o. 



O 

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

ADJUDICA9AO DO OBJETO DO ATO DE DISI'ENSA DE LICITA9AO N。  087/2020. 

A Comiss白o Permanente de Licita"o de Po的es - Bahia, com base no art24, Inciso lVda Lei 
8.666/93, Decreto Federal n。  9.412/2015 e Portaria do Minist白rio da Saude n。  188/2020 e LEI 
13.979/2020 art. 4。, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, e suas altera96es posteriores, e no 
Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da fornecimento de cortinas em persianas para a nova 
instala戸o do hospital que ser白  destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e 
diagn6sticos ao novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude 
Visando a contrata●o de SIC PESIANAS SERVI9O, INDUSTRIA E COMERCIO LIDA, pessoa 
juridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  10.819.554/001-79, com endere9o comercial 
Tray. Acre, n。  72 A, Bairro: Ibirapuera, Vitria da Conquista - BA, CEP: 45.075-145, pelo valor 
global de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

 

Po96es- 15 de maio de 2020 

o白o白  Pedro傘- e-Nes ism 
p 

ノー  級き一 ‘一  
reiiし  risiIna U - santos uomes 

Membro da Comiss白o 

   

MaWuci Ti又bird Ioとt9る  
Membro da Comiss白o 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITACAO N。  087/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, corn base no art24. Inciso IVda Lei 8.666/93, Decreto Federal 
n。  9.412/2018 e Portaria do Minist6rio da Saude no 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a medida 
provis6ria n。  926/2020, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, Ratifica o procedimento de 
contrata9ao direta por Ato da DISPENSA DE LICITACAO n。  087/2020, referente a fornecimento de cortinas 
em persianas para a nova instala9ao do hospital que ser自  destinado a receber possiveis pacientes com sintomas 
e diagn6sticos ao novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. Mediante 
exposto lan9o o Ato formal para a contrata叫o de SiC PESIANAS SERVIO, INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, pessoajuridicade direito privado.inscrito no CNPJ sob n。  10.819.554/001-79, com endere9o comercial 
Tray. Acre, n。  72 A, Bairro: Ibirapuera, Vit6ria da Conquista - BA, CEP: 45.075-145, pelo valor global de R$ 
1 0.000,00 (dez mil reais), vigencia do contrato de 15/05/2020 atd 23/07/2020. Ora ratificado. Po96es, Estado 
da Bahia, 15 de maio de 2020. 

、、  

Gabinete do Pref to. 15 de maio de 2020. 

S 

Lean虹ra6jサ4asc ・ renhas 
irrei' Ito 1VIUflICI.' I 

A 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CERTIDAO DE PUBUCACAO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITACAON0 087/2020 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determina戸o legal, o parecer conclusivo 
do processo de DISPENSA DE LICITAいO, cujo objeto 白  a fornecimento de cortinas em persianas 
para a nova instala9白o do hospital que ser白  destinado a receber possiveis pacientes com sintomas 
e diagn6sticos ao novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de. 
Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata●o de SIC PESIANAS SERVI9O, INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  10.81 9.554/001-79, 
com endere9o comercial Tray. Acre, n。  72 A, Bairro: Ibirapuera, Vit6ria da Conquista - BA, CEP: 
45.075-145, pelo valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais),foi devidamente divulgado com 
publica戸o no mural da Prefeitura. 

Po96es, BA, l5de maio d ノ2020. 

Elifr 
Secret白rio Municipal de isiiFst 吻‘ e Planejamento 



欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
; 才I' 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 
、血A 

 

ぞ相”nプ  

  

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  087/2020 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais. e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades do art24, Inciso lVda Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  
9.412/2018 e Portaria do Ministerio da Sa'de n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a 
medida provis6ria n。  926/2020, e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITACAO n。  
087/20201 Objeto: fornecimento de cortinas em persianas para a nova instala9ao do hospital que ser 
destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6sticos ao novo Coronavirus (COVID- 
19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrata9ao de SIC PESIANAS SERVIO. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. pessoa juridica de direito 
privado,inscrito no CNPJ sob n。  10.819.554/001-79, com endere9o comercial Tray. Acre, n。  72 A, Bairro: 
Ibirapuera, Vit6ria da Conquista - BA, CEP: 45.075-145, pelo valor global de R$ 10.000.00 (dez mil 
reais). 

A Comissao Permanente de Licita叫o, atraves de seu Presidente, deverd tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Gabinete do Prefeits. 15 de mio de 2020. 

Leandr, Ar ; ujo Masc renhas 
reIei o iviuniciロat 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
('NP!. 1I,AO,42川(101165 

Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza9ao de fornecimento de cortinas em persianas para a nova instala9ao do hospital 
que ser destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6sticos ao novo Coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de. Mediante exposto lan9o o Ato formal 
para a contrata戸o de SIC PESIANAS SERVIO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa juridica de 
direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  10.819.554/001-79. com  endere9o comercial Tray. Acre, n。  72 A. 
Bairro: Ibirapuera, Vit6ria da Conquista - BA, CEP: 45.075-145, pelo valor global de R$ 10.000,00 (dez 
mii reais), e posterior quitaao. 

Gabinete do Prefe' o, 15 de maio de 2020. 

Lea ro' rajo Malcarenhas 
eito iviuniqipai 
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PREFEITURA MtJNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO N。  16612020 FMS 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 
MUNICIPAL 	DE 	PO9OESCOM 

COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAODE DE POCOESE A EMPRESA SIC 
PESIANAS SERVIO, INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
publico, com sede situada na Pra9a da Bandeira, n。  02, centro, Po96es-Bahia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm. 

』一 	Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com COPARTICIPA顧O DO FUNDO 
W 	MUNICIPAL DE SAUDE DE POc6ES, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito p自blico, 

inscrito no CNPJ sob o n。  11.113.324/0001-52, com sede na Rua Cardeal da Silva, n。 75, centro, 
Po加es-Ba, CEP. 45.260-000, neste ato representado pelo Secret白rio o Sr. Jorge Luis Santos 
Lemos, brasileiro, inscrito no CPF sob n。  466.638.785-49, doravante denominado, 
CONTRATANTE, e a empresa SIC PESIANAS SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  10.819.554/0001-79, com endere9o 
comercial Tray. Acre, no 72 A, Bairro: Ibirapuera, Vit6ria da Conquista - BA, CEP: 45.075-145, 

aqui denominada CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE LICITAいO n。  08712020, nas 
disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem 

celebrar o presente contrato de fornecimento, mediante as cl白usulas e condi6es seguintes 

, 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de cortinas em persianas para a nova 

instala'o do hospital que ser destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e 
diagn6sticos ao novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sa自de, conforme descri"es da DISPENSA DE LICITACAO n。  08712020 

§10 A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato, acrscimos 

ou supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita9白o, de at6 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com suas 
ulteriores altera96es. 

2。  A presente contrata頭o est自  sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE 
LICITAいO n。  087/2020, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal n。  
158/2020, Portaria do Minist6rio da Saude n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。: E Nas 
contrata96es para aquisio de bens, servios e insumos necess白nos ao enfrentamento da 
emerg6ncia que trata esta Lei ser admitida a apresenta9白o de termo de referncia si ・  icado 
ou de projeto b白sico simplificado. (IncluIdo p ela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

PPREFEITUIA fl MUNICIPAL?ooes 
onrrn2qdo戸ロ,・ロりF',‘・・ノ  

Rua: Cardeal da Silva, n。  75, centro, Po96es-BA, Fone: (77) 3431-4350 



PREFE1TIJRJ MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUいO 
a) O Regime de Execu"o do presente Contrato 6 de Pre9o por item, independentemente de 
transcri"o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883194. 

b) De 03 dias, a partir da solicita,o da Contratante 

C) A a"o ou omissao, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, nao eximir 白  contratada 
de total responsabilidade na execu,o do contrato 

§10 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar自  ap6s adotados pela 

Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. li, das Leis 8.666/93 com as altera如es da 
Lei 8.883/94 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE ExEcugito 
a) 0 Regime de Execução do presente Contrato é de Preço por item, independentemente de 

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

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

c) A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, nâo eximirá à contratada 

de total responsabilidade na execução do contrato. 

§ 1° 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizará após adotados pela 

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

Lei 8.883/94. 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 0 prazo do Contrato ser自  da data de sua assinatura at o dia 23 de julho de 2020. e de 

	

W 	acordo com as solicita9Oes da Contratante nao se computando os casos previstos no artigo 

1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato será da data de sua assinatura ate o dia 23 de julho de 2020, e de 

acordo com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 

1.058 do Código Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA - PRE9O, CONDIOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais), resultante das 

quantidades constantes da proposta de Pre9os. 

4.2 Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajust白veis. 

§ 10 Nos preos ofertados na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos e 

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

quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 

deste instrumento. 

§ 2。  0 pagamento ser自  efetuado, em at6 30 (trinta) dias ap6s a apresenta9白o da Nota 

Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 

	

一 	S3。  Quando houver erro de aualciuer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 

~ 	referido documento ser imediatamente devolvido para substitulao e/ou emissao de Nota ae 

Corre,o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de 

qualquer reajuste ou atualiza9白o do valor contratual. 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Prego Total do objeto ora contratado serb de R$ 10.000,00 (dez mil reais), resuitante das 

quantidades constantes da proposta de Preços. 

4.2 Os Pregos ofertados serão fixos e irreajustáveis. 

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

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

quaisquer que, direta ou indiretamente, 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 

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

Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de 

qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

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

Orament白ria a seguir especificada: 

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

Orçamentária a seguir especificada: 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068—Enfrentamento de emergênciaem Saúde - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 

Fonte 14 - Transferéncias de Recursos 	 .... 

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

P鱒  MUNICIPAL?ooes 
2010 Ati•IIAU 
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Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centro, Po96es-BA, Fone: (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Pogões-BA, Fone: (77) 3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1.1 A CONTRATADA dever白  fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE 

6.1.2 A CONTRATADA ser legal e financeiramente responsavel por todas as obriga96es e 

compromissos contraidos com terceiros, para a execu,o deste Contrato, bem como, pelos 

encargos trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securit白rios, comerciais e outros fins, a eles n白o 

se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 

6・ 1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impericia ou 

imprudencia, na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 

empregados, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza"o ou 

acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

6.1.4 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total Dela execuc白o do contrato. 

	

w 	b.i・り  i LL)N i KA i ILP ODnga-se a manter estoques suticientes para atender as necessidades 

de abastecimento contido no Edital, que 白  parte integrante deste Contrato 

6.1.6 Reconhecer os direitos da administra"o, em caso de rescisao administrativa prevista no 

Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

6.1.7 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu,o do contrato, todas as condi96es 

de habilita●o e qualifica"o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei 

no 8.666/93. 

6.1.8 comunicar a Prefeitura Municipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 

maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias 自  teis ap6s a verifica"o do fato e apresentar os 

documentos para a respectiva aprova●o, em at6 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de 

sua ocorrencia, sob pena de nao serem considerados; 

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

Pargrafo Unico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 

	

- 	a) Prova de reaularidade iunto a Fazenda Municipal: 

~ 	DJ rrova ae reguiaruaaae junto a t-azenaa ヒ  staauai; 

C) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referentea Divida Ativa da Uniao e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 

d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 

e) Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

6.2 ・  DA CONTRATANTE: 

6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes 

do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

6.2.2 A fiscaliza"o do fornecimento ser白  por tecnicos da CONTRATANTE ou por equipe 

especializada, designada. 

6.2.3 Poder a fiscalizac白o ordenar a susDens白o total ou p arcial dos servicos, caso n白o,seiam 

atendidas, dentro de 4S (quarenta e oito) horas, as reciama9oes que tizer, sem prejuizo ap 

outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

6.2.4 Ordem de Compra 

CLAUSULA SETtMA - PENALIDADES 

7.1 Para a aplica"o das penalidades previstas serao levadas em conta a natureza e a 

gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra"o P自blica e a reincid白ncia na 

prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san"es administrativas 

previstas na Lei Federal n。  9.784/99 

7.1.1 Advertencia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 

e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n白o acarretem prejuizos graves ao 
Municipio. 

7.1.2 Constituem ilicitos administrativos as condutas prevista na Lei Federal n.。8.666/93, 
sujeitando-se os infratores 白  s comina如es legais, garantida a pr白via e ampla defesa em 
processo administrativo. 

● 7. 1. 3 A inexecu,o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu9白o do contrato 
sujeitar o contratado 白  multa de mora, que ser白  graduada de acordo com a gravidade da 
infra戸o, obedecidos os seguintes limites m白ximos 

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

obriga'o, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 

negar-se a efetuar o reforo da cau"o dentro de lo (dez) dias contados da data de sua 

convoca"o; 

・ 0,3% (trs d6cimos por cento) ao dia, at o trig6simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 

fixa inicial; 

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

ao trig6simo. 

7.1.3.1 A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra"o rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei 

一 	7.1.3.2 A multa. aplicada ap6s recular orocesso administrativo, ser descontada da carantia do 

~ 	contrataao laitoso. 

7.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al6m da perda desta, a contratada 

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

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

7.1.3.4 N白o tendo sido prestada garantia, 白  Administra9白o se reserva o direito de descontar 

diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

7.1.3.5 As multas previstas neste item n白o tem car白ter compensat6rio e o seu pagamento n白o 

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

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 Administra9白o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 

disposi6es legais citadas. 

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

e contratar com a Administra"o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni頭o 

Rua: Cardeal da Silva, no 75, centro, Po96es-BA, Fone: (77) 3431-4350 

争m・岬“山Pロ戸dd戸・・・ノ  



PREFEIT[JpA MUNICIPAL DE POCOES 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtIDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

at6 que seja promovida a reabilita頭o perante a autoridade competente para aplicar a puni"o 
os que incorram em outros ilicitos previstos em lei. 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECU9AO E DA RESCISAO 
8.1 A rescisao poder ser 

8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar白  a sua rescis白o imediata, 
com as consequencias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os motivos 
aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores altera加es, 
sem prejuizo de outras sanゆes previstas nesta mesma lei; 

8.3 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, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra9白o Publica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas alteraces 

’ 	ど.4 H oaera ainaa o Municipio de Po96es, BA, a seu crit6rio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante prvio aviso 白  empresa contratada, com antecedencia minima de 
30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n白o tenha 
dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9白o do CONTRATO at白  a data da rescis白o 
8.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLUSULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias u teis, contados 
da intima弾o do ato. 

8.6 Nas hipteses de rescis白o com base em qualquer das hipteses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla"o especifica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"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 oor ela: 

’ 	り・z /、しur'i I rt' I IIN I ヒ  reserva-se o aireito ae suspender temporanamente a execu"o deste 
Contrato, quando necess白rio por convenincia 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弾o, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 

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

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

CLAUSULA DECIMA - COBRAN9A JUDICIAL 

10.1 As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav6s de orocesso de-execuco 

constituinao este uontrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a dirqa, mediante 

reten"o ou compensa9白o de crditos, sempre que possivel 

PPREPEITUSA6 MUNICIPAL?ooes Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centro, Po96es-BA, Fone: (77) 3431-4350 

争～・・ロ月‘ら戸ロ～ pp・・・ノ  
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CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

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

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dvidas oriundas do presente 

Contrato 
112 E. oor estarem assim lustos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tr白s) vias de 

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

conforme 

Po96es - Bahia, 15 de maio de 2020 

Jorge is Santos Lemos 

Secret白rio Municipal de Saude 

Contratante 

篇舞 OMERCIO'Icim.Ltda. 

SIC PESIANAS SERV 

● 
誠”，名ん“、。、 Rいム  
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FRANCISCO XAVIER 
CONTRATO 

LUZU  

N'ALOR PRAZO MODALIDADE 
JUNIOR, pessoa jurídica 

de 	dircito 	privado, 	Inscrito 	no 	CNPJ 
n032.419A90/0001-51, com endereço comercial na 
Travessa Joaquim Lobo '. 161 D, Centro, Jequid, 
Bahia, 	CEP: 	45.260-000 	objeto 	aquisição 	de 
material 	de 	expediente 	em 	atendimento 	as 
necessidades da Secretaria Municipal de Sande.  
BAHIA 	SHOWS 

FMS. 

CONTRATO N" 156-1/2020 

RS 100.000,00 

LICITAÇÃO  

08/05/2020 A 
31/122020 

PREGÃO PRESENCIAL 
N° 078/2019 

	

LOCAÇOES 	E 
TRANSPORTES EIRELI, .inscrito no CNPJ sob 
no 	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 pars 
separação 	de 	aglomerações, 	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 corn sintomas e diagnostico ao 
novo coronavirus (COVID-19),em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sande,  

CONTRATO N" 156/2020 
FMS 

RS 30.000,00 

06/05/2020 A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n 084/2O20 

RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, 
pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ 
n" 34.114.671/0001-03, corn endereço 	Rua Conde 
Pereira, n° 04.Indaia, Poçaes Bahia, CEP 45.260- 
000, objeto a prestação de serviços na confecção e 
instalação 	de 	07 	lavatórios 	de 	aço 	em 	chapa 
galvanizada 	18, 	corno 	medidas 	preventivas 	a 
respeito do Novo Coronavirus (COVID-19), cm 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde  

CONTRATO N" 159/2020 
FMS 

RS 4.990,00 12/05/2020 A 
12/06/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n" 085/2020 

ROGERIO 	BRITO 	SOUZA 	26041549860, 
pessoa juridica de direito privado.inscrito no CNPJ 
sob 	n° 	21.399.103/0001-46,com 	endereço 
comercial 	Rua Tome de Souza. 	ri° 	135,Bairro: 
Primavera. Poções-BA, CEP: 45.260-000, objeto o 
fornecimento 	de 	mascaras 	em 	tecido 	de 
algodão,que serão higienizadas, e entregues em 
embalagens plásticas laeradas, que serão fornecidas 
as pessoas de maior vulnerabilidade social deste 
Município, conto medidas preventivas a respeito 
Coronavirus 	(COVID-19), 	ens 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde  

CONTRATO SP 160/2020 
FMS 

RS 26.000,00 
12/05/2020 A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n" 

086/2020 

SIC PESLANAS SERVIÇO, INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA. pessoa juridica de direito 
privado,inserito no CNPJ soh n" 10.819.554/001-
79, com endereço comercial Tray. Acre, n° 72 A, 
Bairro: 	Ibirapilem, 	Vitória 	da Conquista - 	BA, 
CEP: 45.075-145. objeto do presente contrato o 
fornecimento de cortinas em persianas para a nova 
instalação do hospital que sera destinado a receber 
possíveis pacientes com sintomas e diagnósticos ao 
novo Coronavirus (C'OVED-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,Inserito 
no CNPJ n" 	18.082.402/0001-48, com endereço 
comercial 	Rua Sargento Mor Riamundo C. 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 conto 	medidas preventivas a 
respeito do novo Coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde 

CONTRATO N" 167/2020 
FMS 

R$ 16.800,00 
15/05/2020 A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 

088/2020 

UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado. inscrito no CNPJ 
n" 09.395.037/0001-30, com endereço Av. Cônego 
Pithon, Centro. n° 46. Poções Bahia, CEP 45260- 
000, °New a prestação de serviços 	ern locução e 

CONTRATO N° 158- 
1/2020 EMS 

R$ 5.300,00 

11/05/2020 A 
11/062020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO a° 

089/2020. 

EXTRtTn M" 1WMA,nn．ーー  EXTRATo 	nn NI A in ruc 
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ADJUDICAぐAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  08 7/2020. 

A Comissao Permanente de Licitaao de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, 
Decreto Municipal n。  158/2020,Decreto Federal n。  9.412/2 18, Portaria do Ministerio da Sahde n。  188/2020e 
suas altera96es posteriores, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N。  
087/2020, OBJETO fornecimento de cortinas em persianas para a nova instala9o do hospital que ser自  destinado 
a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6sticos ao novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sade, CONTRATADOSIC PESIANAS SERVICO. INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, pessoa juridica de direito privado,inscrto no CNPJ sob n。  10.819.554/001-79, com endere9o comercial 

Tray. Acre, n。  72 A, Bairro: Ibirapuera, Vitria da Conquista - BA, CEP: 45.075-145,Valor global do objeto 
Adjudicado e de: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com Vigencia 23/07/2020, Comissao Permanente De Licitaao, 
15 de maio de 2020. Jo五o Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N。  087/2020. 
~ A Prefeitura Municipal de Poc6es - Bahia. com  base no art. 24, Inciso N, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal 
W flJ 18/2U2O, Decreto 1edera1 n' ').412i21ぎ, 1-'ortaria ao Mrnlsteno ca さ  auUe n 1西ど/2UZU, e suas aitera9oes 

posteriores, e no Parecer Jurdico, toma pblico a Ratifica車o do Ato da DISPENSA DE LICITACAO N。  
087/2020, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e Parecer Juridico emitido pelo 
Procurador Juridico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITAT6RIO, para 
contrata9ao direta de SIC PESIANAS SERVIO. iNDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurdica de 

direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  10.819.554/001-79, com endere9o comercial Tray. Acre, n。  72 A, 

Bairro: Ibirapuera, Vit6ria da Conquista - BA, CEP: 45.075-145,0 OBJETO fornecimento de cortinas em 

persianas para a nova instala戸o do hospital que ser自  destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e 

diagn6sticos ao novo Coronavirus (COVID- 19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sade, Valor de RS 

I o.0oo,Oo (dez mil reais) com Vigencia 23107/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE 
LICITAAdevendo ser celebrado o contrato com: SIC PESIANAS SERVIO, INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, Gabinete do Prefeito, 15 de maio de 2020). LeandroArajo Mascarenhas - Prefeito Municipal 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  087/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POcoES, BAHIA, no uso de suas atribui6es legais, e tendo em vista que 

foram cumpridas todas as formalidades da Lei 00 S.6 /93 com as moditicaoes introauzivas pelas LeIS H 

- 8883/94 e n。  9.648/98, ante a DISPENSA DE LICIIACAU N' (J8 //2U20一  UWL1 U IorneClmeflt() ae cornna' 
'em persianas para a nova instala9ao do hospital que ser destinado a receber possiveus pacientes com sintornast 

ー diagn6sticos ao novo 9oronaViruS （〔】9辺Pさり・ f巴竺ndimenり三り9讐讐竺Municipal oe,au黒棄黒鷲叩に，  
Parecer da COMISSAO PERMANENTE Dピ  LICI li斌yAU, HUMULUJI o processo ue vlさrcaJパ  i/L 

LICITAC O, para a contrataao direta da empresa SIC PESIANAS SERVIO, INDUSTRIA E COMERCIC 

I TflA, recsn iiirklica de direito nrivado.inscrito no CNPJ sob n。  10.8 19.554/001-79, corn endereo comercia 

Tray. " Acre. nr 72 A, Bairro:一  Ibirapuera, Vit6ria da Conquista - BA, CEP: 45.075-145,COMISSAC 

PERMANENTE DE LICITACAO, atrav6s de seu Presidente, dever自  tomar as medidas cabiveis, tendo em vist 

o Valor Global do servi9o de: R$ 10.000,00 (dez mil reais) corn Vigencia 23/07/2020). Gabinete do Prefeito 

l5de maio dc 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal 
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EXTRATO DO CONTRATO N。166/2020 FMS 

DISPENSA N。  087/2020. 

雛ATANTE - PREFEITURAPAL DE SAUDE, inscrito no器CIPAL DE POES Csob on0 11.113.324/000農器PARTICIPAO DO Fsede Rua Cardeal da S器O75 
- ijairro centro - LEF. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos CONTRATADOー  SIC 
二二二：’」二～ブでソきー’"～ーJIrnr 」一、Aノ」YIIコI、しlU L1 Vノ、, pessoa juriwca de direito pnvado,inscrito no 
LINrJ soD fl二  1U・ 6ダX 4IUU1- f9・  com endere9o comercial Tray. Acre, n。  72 A, Bairro: Ibirapuera. Vit6ria da 
tonquista - UA, しE?: 45.075- 145,OBiETOfornecimento de cortinas em persianas para a nova instalacao do 
nospital que seta destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6sticos ao novo Coronavirus 
iとuviv-i, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude,Oriundo da Dispensa de Licitacao N。  
讐H'wu:1atuoしoh1t1t0 1う/U5/2020; Valor do Contrato: R$ 10.000,00 (dez mil reais), 23/07/2020 Secretario 
iviunicipai de saude Jorge Luis Santos Lemos, Prefeito - Leandro Araio Mascarenhas 

S 



Quarta-feira 
27 de Maio de 2020 
中Ano 一 No 799 

Quarta-feira 
27 de Maio de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

LA I KA I U AIES DE MAIO DE 2020 NOME- OBJETO 

FRANCISCO 
CONTRATO 

VALOR PRAZO MODALIDADE 
XAVIER JUNIOR, pessoa juridica 

de 	direito 	privado 	Inscrito 	no 	CNPJ 
n"32.419.490/0001-5 I, corn endereço comercial na 
Travessa Joaquim Lobo ', 161 D, Centro, Jequié, 
Bahia, 	CEP: 	45.260-000, 	objeto 	aquisição 	dc 
material 	de 	expediente 	em 	atendimento 	as 
necessidades da Secretaria Municipal dc Single.  

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

08/05/2020 A 
31/12/2020 

LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 
N" 078/2019 

BAHIA 	SHOWS 	LOCAÇOES 	E 
TRANSPORTES EIRELI„inserito no CNPJ sob 
n" 	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 metalica corn Iona, disciplinadores para 
separação 	de 	aglomerações, 	fechamentos 	pars 
barreiras sanitárias e toldos 3x3 para as barreira 
sanitarias, 	que 	serão 	destinadas 	para 	nova 
instalação do hospital que sera destinadas a receber 
possíveis pacientes cent sintomas c diagnostico ao 
novo coronavirus (COVID-19),em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sande,  

CONTRATO NI' 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 jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ 
n° 34.114.671/0001-03, coin endereço 	Rua Conde 
Pereira, n° 04,Indaid, Poções Bahia, CEP 45.260-
000. objeto a prestação de serviços na confecção e 
instalação de 07 lavatórios 	de 	aço em chapa 
galvanizada 	Di, 	con, 	medidas 	preventivas 	a 
respeito do Novo Coronavinis (COV1D-19). em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sande  

CONTRATO N" 159/2020 
FMS 

R$ 4.900,00 12/05/2020 A 
12/06/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n" 085/2020 

ROCERIO 	BRITO 	SOUZA 	26041549860, 
pessoa jutidica dc direito privado,inscrito no CNPJ 
sob 	n" 	21.399.1 03/0001-46,eom 	endereço 
comercial 	Rua Tome de Souza, n" 	135.Bairro: 
Primavera. Poções-BA, CEP: 45.260-000, objeto o 
fornecimento 	de 	mascaras 	cm 	tecido 	de 
algodão,que serão higienizadas, e entregues em 
embalagens plásticas lacradas, que set*, fornecidas 
as pessoas de maior vulnerabilidade social deste 
Município, como medidas preventives a respeito 
Coronavirus 	(COVID-19), 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Sande 

CONTRATO N' 160/2020 
FMS 

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

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n" 

086/2020 

SIC PESIANAS SERVIÇO, INDUSTRIA E 
COMERCIO LIDA, pessoa jurídica de direito 
privado,inscrito no CNPJ sob n" 111819.554/001-
'79, com endereço comercial Tray. Acre, n' 72 A, 
Bairro, Ibirapuera, Vitoria da Conquista - BA, 
CEP: 45.075-145. objeto do presente contrato o 
fornecimento de cortinas em pemianas pare 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 

CONTRATO N° 166/2020 
FMS 

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

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 

087/2020 

ERIVAIDO COMES DE SOUZA DE POÇÕES 
- EPP, pessoa juridica de direito privado,Inscrito 
no CNPJ n' 	I8,082.402(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 Barreira, Sanitárias, que estão vinculadas a esta 
referida Seel-mane como medidas preventives a 
respeito do novo Coronavirus (COVID-19). ern 
atendimento a Secretaria Municipal de Sande 

CONTRATO N" 167/2020 
FMS 

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

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 

088/2020 

UN1LOG PESQUISAS E MARKETING LIDA, 
pessoa jundica de direito privado, Inscrito no CNPJ 
n' 09.395.037/0001-30, com endereço Av. Cónego 
Pithon. Centro, n° 46, Poções Bahia, CEP 45.260- 
000. objeto a prestação de serviços 	em locução e 

CONTRATO N" 158- 
1/2020 FMS 

R$ 5.300,00 

11/05/2020A 
11/06/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n" 

089/2020. 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  087/2020. 

A Comissao Permanente de Licita9ao de Poc6es - 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。  188/2020e 
suas altera'6es posteriores, e no Parecer Jurdico. ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N。  
087/2020. OBJETO fornecimento de cortinas em persianas para a nova instala きo do hospital que ser自  destinado 
a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6sticos ao novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sade, CONTRATADOSIC PESIANAS SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  10.819.554/001-79, com endere9o comercial 
Tray. Acre, n。  72 A, Bairro: Ibirapuera. Vit6ria da Conquista - BA, CEP: 45.075-145,Valor global do objeto 
Adjudicado 6 de: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com Vigencia 23/07/2020, Comiss'o Permanente De Licita9ao. 
15 de maio de 2020. Joao Pedro Ribeiro Do Nascimento ー  PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFLCACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITA AO N。  087/2020 
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 Ministrio da Sa立de n 188/2020, e suas altera6es 
posteriores, e no Parecer Juridico, torna p丘blico a Ratifica戸o do Ato da DISPENSA DE LICITACAO N 
087/2020, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e Parecer Juridico emitido pelo 
Procurador Jurdico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para 
contrata9ao direta de SIC PESIANAS SERVIO. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. pessoa jurdica de 
direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  10.819.554/001-79, com endere9o comercial Tray. Acre, n。  72 A, 
Bairro: Ibirapuera, Vit6ria da Conquista ー  BA, CEP: 45.075-145.0 OBJETO fornecimento de cortinas em 
persianas para a nova instala9ao do hospital que ser' destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e 
diagn6sticos ao novo Coronavirus (COVID- 19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa丘de. Valor de RS 
10.000,00 (dez mii reais) com Vigencia 23.107/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE 
LTCITAいdcvendo ser celebrado o contrato com: SIC PESIANAS SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA. Gabinete do Prefeito, 15 de maio de 2020). Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  087/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei n。  8.666/93 com as modifica96es introduzidas pelas Leis no 
8.883/94 e n。  9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITACAO N。  087/2020 OBJETO fornecimento de cortinas 
em persianas para a nova instala戸o do hospital que ser自  destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e 
diagn6sticos ao novo Coronavirus (COVID- 19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de, atentando ao 
Parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE 
LICITACAO, para a contrata9ao direta da empresa SIC PESIANAS SERVIO, INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  10.8 19.554/001-79, com endere9o comercial 
Tray. Acre, n。  72 A, Bairro: Ibirapuera, Vitria da Conquista - BA, CEP: 45.075- 145,COMISSAO 
PERMANENTE DE LICITAいO, atravds de seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, tendo em vista 
o Valor Global do servi9o de: RS 10.000,00 (dez mil reais) com Vigencia 23/07/2020). Gabinete do Prefeito, 
l5de maio de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DO CONTRATO N。166/2020 FMS 

DISPENSA N。  087/2020. 

CONTRMUNIC需誤
- PREFEITURA
A DE. inscrito no器器AL DE POfl lii躍ES COM4/0001-52器二器CIPARua (寛DO FUNai da Silva聖  

Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos CONTRATADO SIC 
IL'Jlハ1'-,.,'J」一I、 Ylいろ  Ii、1ノuOii、1j-%Iニ、AJ 1viC1.LiU LIUA, pessoa Jurlinca ae ilirelto privado.inscrito no 
し r4rJ son n~ 1U.ど I9."4/U0I-79, com endere9o comercial Tray. Acre, n。  72 A, Bairro: Ibirapuera. Vit6ria da 
しonquisia - b A・  (Jセr: 4う.i/-I4",0BJhF0tornecjinento de cortinas em persianas para a nova instalacdo do 
nospitai que sera .lestinado a receber poss」veis pacientes com sintomas e diagn6sticos ao novo Coronavirus 
(LuviiJ-i'J), em atenwmento a Secretaria Municipal de Sabde,Oriundo da Dispensa de Licitacao N。  
uo//zuzij.uata aoしontrato 1/U/202U; Valor do Contrato: RS 10.000,00 (dez mil reais), 23/07/2020 Secretario 
Municipal ae Sauae Jorge LUis Santos Lemos, Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas. 

e 


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

