
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.113.324/0001-52

CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS N° 175/2020 FMS

Pelo presente instrumento de contraio, A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA, neste
ato representado pelo Senhor Prefeito LEANDRO ARAÚJO M AS C ARE N H AS, com sede à
Praça da Bandeira, n° 02, Bairro: centro, Poções-BA, inscrito no CNPJ sob n° 14.242.200/0001-
65 através do FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob n° 11.113.324/0001-52,
com sede à Rua Cardeal da Silva, n° 75, Bairro: centro, CEP. 45.260-000, ora denominado
CONTRATANTE e, do outro lado WALTERSON PACHECO MARINHO FILHO, brasileiro (a),
maior residente na Rua Evaldo Campos, n° 19, Bairro Alto da Vitória, Município de Poções -
BA, portador (a) do RG n° 14.110.912-21 SSP/BA e inscrito (a) no CPF sob o n° 027.382,265-
90, aqui denominado simplesmente CONTRATADO, firmam neste ato, o presente contrato, na
forma e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E REGÊNCIA - O presente Contrato tem por objeto a
prestação temporária de serviços gerais para higienizacão em locais internos e externos neste
município com a finalidade de medidas preventivas ao novo coronavírus (COVID-19),
desenvolvido em favor da Secretaria Municipal de Saúde de Poções - BA, e será regido pela
Lei Federal n° 13.979/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO - O presente instrumento terá vigência a
partir do dia 16 de Junho de 2020, findando em 23 de Julho de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Pela execução do
Contrato, a CONTRATANTE, estipula o valor mensal em R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco
reais), ficando portanto, o valor global em R$ 2.090,00 (dois mil noventa reais)

CLÁUSULA QUARTA - RETENÇÕES - O Contratante efetuará as retenções dos impostos
sob prestação de serviços ISSQN a que estiver sujeito.

CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS - As despesas decorrentes da execução
dos serviços contratados correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas no
Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:

Unidade Orçamentaria

Atividade/Projeto
Elemento de Despesa

Fonte

30700 - Secretaria Municipal de Saúde
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções
10.122.09.2.068 - Enfreníamenío da Emergência
3.3,90.36,00 - Outros Serv. Terceiros - P. Física
14 - Transferência de Recursos

... .

emSaúde-COVfD-19

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

6.1 O CONTRATADO obriga-se a manter a perfeita execução do objeío deste Contrato,
garantindo um serviço de boa qualidade, com zelo e obediência as cláusulas deste contraio.

6.2. O CONTRATADO obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do
serviço efetuado, providenciando sua imediata correção, sem ónus para o Contratante;

6.3 O CONTRATADO assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretameníe, por seus preposíos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;

6.4 O CONTRATADO assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
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6.5 O CONTRATADO obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade na
prestação de serviços;

6.6 O CONTRATADO obriga-se a comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade que
interfira na prestação de seus serviços;

6.7 Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77 da Lei 8.666/93;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1 Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

7.2 A fiscalização da execução dos serviços será por técnicos da CONTRATANTE ou por
equipe especializada, designada.

7.3 Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial da prestação dos serviços
pactuados, caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações
que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar o CONTRATADO.

7.4 Prestar verbalmente ou por escrito à Contratada informações que visem esclarecer a
prestação do serviço.

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO - A CONTRATANTE poderá
rescindir, uniiateralrnente, este Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial,
sempre que ocorrer por parte do CONTRATADO o não cumprimento, ou cumprimento
irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou prazos.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

9.1 À CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados
os iimiíes legais e os direitos assegurados a CONTRATADA.

9.2 Não será permitido ao contratado, sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este
Contrato.

CLAUSULA DÉCIMA - FÓRUM - As partes signatárias deste Contrato elegem o Fórum da
Comarca de Poções do Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03
(vias) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Poções-BA, 16 de Junho de 2020.
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EXTRAIO MÊS DEJUNHO DE 2020
VOME- OBJETO CONTRATO

VALOR
PRAZO CONTRATO DIRETO

JFB DISTRIBUIDORA
FARMACÊUTICOS E
HOSPITALARES LTDA,
direito privado, inscrito

DE PRODUTOS
EQUIPAMENTOS
pessoa jurídica de

no CNPJ n"
I4.ft83.l63/000l-20, com endereço comercial à
Rua Ceara, u" 02, galpão l, São
Cristóvão, Salvador-Bahia. CEP: 41.510-770.
objeto o fbrnecimecitc] de macacão hospitalar
impermeável reutilizável para os profissionais em
saúde, como medidas de enfreníamento e de
prevenção da emergência cm saúde pública
decorrente do Coronavírus — COVlD-19, era
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste
município.

CONTRATO 171/2020 FMS

R S 3.900,00

VÍTOR OO NASCIMENTO MATOS, brasileiro
(a), maior residente na Tv. Pré?, Gemiio Vargas. n°
07, Bairro Tigre, Município de Poções - BA.
portador (a) do RG nu 21.245.435-80 SSP'BA e
inscrito (a) no CPF sob o n" 075-220.575-74 objeto
a prestação temporária de serviços girai? para
higienizaçào em íocais internos e esternos neste
município com a finalidade de medidas preventivas
ao novo coronavíms (COVTD-I9), desenvolvido
cm favor da Secretaria Municipal de Saúde de
Poções - B\, e será regido pela Lei federal n"
13.979/2020.

CONTRATO Í74/202G FMS

RS 2.090.00
PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

WALTERSON PACHECO MARINHO FILHO.
brasileiro (a), maior residente na Rua Evaido
Campos, nc 19, Bairro Alto dfl Vitória. Município
de Poções - BA, portador (a) do RG n° 14.110.912-
21 SSP/BA e inscrito (a! no CPF sob o n"
027382.265-90, objeto a prestação temporária de
serviços gerais para higicnizacão em locais internos
e externos neste município com a finalidade de
medidas preventivas ao novo coronavíms (COVID-
19), desenvolvido em favor da Secretaria
Municipal de Saúde de Poções - BA, e será regido
pea I ei Federal n" 13.979;2Q20.

RS 2.090,00

CONTRATO 175/2020 FMS
PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

ROSANA DOS SANTOS PALMA, brasileiro (a),
maior, residente na Rua Professora Horina
Andrade, n" i 99. Bairro Lagoa Grande. Pocões-
BA, portador j á ) do RG n° 15.485.383-61 SSP/BA
e inscrito (ai no CPF sob o n° 071.698.575-61
objeto a prestação temporária de Agente de
Serviços Gerais para o Centro de Enfremamento da
COVID -i 9, desenvolvido em favor da Secretaria
unicipal de Saúde de Poções - BA

CONTRATO 176/2020 FM! RS 2.090,00
PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS
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dirwiio privado, iuscrito
14 68" 163/0001-20, com endereço comercial a
llun Ceara, n' 02, galpão 1,880
Cristóvão, Salvador-Hahia. CEP: 41.510-770,
otijcio o jnmecimeiilo de macacão hospitWBr
impermeável remi l i /Ave! para os profissionais em
saúde. como medidas de crifrcmi.menio c de
prcvençiio Já em urgência cm saúde pública
decorrente do Conmavínis - COVID-lií, cm
atendimento a Secretuna Municipal tlc Saúde, deste

\K DO NASCIMENTO MATOS, brasileiro
(a), maior residente nu IV, Pres. fietiilio Vurjais, n°
07. Bairro Tiyri-, Município de Povoes - BA.
portador (a) do RO n" 21.245.435-80 SSP/1ÍA c
inscrito (a) no CPF *oh o n" 075.220.S75-74 objcio
a prestação lemporária de serviços gerais para
higieni^m-ãu em locais internos u externos nest
município caiu a fiiwiidnde de medidas pIBVentiva
ao novo cnriMiii vírus (COV1D"I''1, desenvolvido
em favor da Secreíana Municipal de Saúde de
Poções - HA, <.• scr.i regido pchi I.ei Federal ti'
13.979/2020.

WALTFRSON PACHECO IMA Kl MIO FILHO
brasileiro (a), maior residente na Rua Evuldo
Campos, n" 19, Bairro Alio da Vitória, Municipú
de Poções . BA, iwrtador f a) do R G n" 14.110.912-
21 SSP/BA e inscrilu (:,) no Q>F wb o
027 J 8 2. 265 -90, objcto a prtsiac.li) 1 u m pó i á ria di.
serviços gcrjís pjia íiigiuniiivào t- m locais interno,-.
e extcmos neste município com u Jirulidade *L
Hadidai! preventivas au IIÚVD eurona\'írus (COV1D-
\9). dusenvolviiíy em Hivor da Secretaria
M u [li e i pai de Saúdi: de PociifK - BA, e bera regido
pea Lei Federal 11° 13.979/2020.

ROSANA DOS SANTOS PALMA, brasileiro (a)
maior, residente na Rua Professora Horina
Andrade, n" 199, Bairro Lapia Grande. Pocòes-
BA, porutdw (a) do RG n" I5.4K5.383-6I SSP/BA
c inscrito (a) no CPF sob D n° 071.698.575-61
objeto a prcslacilo temporária de Agente de
Serviços Gerais para o Centro <ie Enfreniamcnto da
COVII) -l y. desenvolvido em favor du Secretaria
unicipal de Saúde de Pueões - BA

CONTRATO 17I/2U20FMS

CONTRATO 174/2020 l- M

CONTR,\.TO 175/202(1 FM

CONTRATO 176/2020 F.M

K.S 2,090,00

RS KWd.llO

04/06/2020Á
04/07/2020

PRESTAÇÃO 1)1:
SERVIÇOS

1ÍS 2.090.00

31 JUNIIOde2020
Joio Pedro Ribeiro di> N.-iseimcnio

Chete do Departamento de I idlaeões t. Coniraios

PRESTAÇÃO DT
SERVIÇOS

PRESTAÇÃO Dl-
SERV\ÇOS

DIGITAL:

ed,ção encontra-se no site oficiai deste eníe.




