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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAいO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No071/2020 

MODALIDADE LICITATORIA: DISPENSA DE LICITA9AO N。  068/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saude 

OBJETO: fornecimento de mascar como medidas preventivas a respeito do coronavirus 

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

CONTRATADO: PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVI9OS LTDA ME, pessoa juridica de 

direito privado, inscrito no CNPJ n。  10.389.446/0001-03, com endere9o comercial a Rua Caf 

Filho A Mandacaru, 700 A, Bairro Mandacaru,J白quie - BA, CEP: 45.207-370 

VALOR GLOBAL: R$ 13.250,00 (treze mil e duzentos e ciquenta reais) 

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

DATA DA DISPENSA: 23 de mar9o de 2020 

DATA DA RATIFICA9AO: 23 de maro de 2020 

DATA DA CONTRATA9AO: 23 de mar9o de 2020 

VIGENCIA: 23/03/2020 at 27/03/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE UCITACAO - PORTARIA No 001/2020 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



U !!FFEITh1A MUNICIPAL DE POcoES 

畿CNI'J: 14.200.242/0001-65-1 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No071/2020 

OBJETO: fornecimento de mascar白  como medidas preventivas a respeito do coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde. 

AUTUA9AO 

Aos 17 (dezessete) dias do m6s de mar9o de 2020, autuo o oficio requisit6rio 

da secretaria e os documentos que adiante se v6. 

鯵、  

Samanta de Araujo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

Em, 17 de Maro de 2020 

Oficio 120/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita弾o de Dispensa 

SOLICITA9AO  

Exp6e-se a necessidade do fornecimento de mascaras como medidas preventivas a respeito 
do Coronavirus (COVID-19), em especifica,o conforme tabela de quantitativo, garantindo 
assim, a assist6ncia qualificada atrav白s da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. 

● Exmo. Sr. Leandro Arajo Mascarenhas 

D.D. Prefeito Municipal de POGOES 

Estimando a continua garantia da excel白ncia dos servi9os prestados pela Secretaria 
Municipal de Saロde do Municipio de Po96es-BA, solicito que se inicie o Processo de 
Dispensa de Licita●o para o fornecimento de mascaras como medidas preventivas a 
respeito do Coronavirus (COVID-19). Justifica-se tal solicita9言o, com base na Lei n。  13.979, 
de 06 de Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da 
emergencia de sa自de pロblica de importancia internacional decorrente do Coronavirus 
respons白vel pelo surto de 2019, especificamente ao Art. 4 que diz 

Art. 40 E dispens白vel a licita"o para aquisi"o de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de sa白de pablica de import白ncia internacional decorrente do 
coronavirus de que trata esta Lei. (Redac白o dada pela Medida Provis6ria no 926, de 2020)  

a 	§ 1。  A dispensa de 血  licita"o a que se refere o caput deste artigo 白  temporria e aplica-se apenas 
. enquanto peraurar a emergencia ae sauae puouca ae importancia internacional aecorrente ao coronavirus 

§ 2 。 Todas as contrata"es ou aquisi加es realizadas com fuicro nesta Lei sero imediatamente 
disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, al白m das informa96es previstas no§ 30 do art. 8。  da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011o 
nome do contratado, o n自mero de sua inscriro na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contrata9白o ou aquisi"o 

§ 3 。 Excepcionalmente, ser白  possivel a contrata"o de fornecedora de bens, servi9os e insumos de 
empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licita"o ou contratar com 
o Poder Pロblico suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de 自  nica fornecedora do bem ou servio a ser 
adquirido. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 20201 

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 condi如es de uso e 
funcionamento do bem adquirido. I lncluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

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 2020) 

Rua: Cardeal da Silva. 75, centro, Po6es-Ba e-mail: financeirosaude20l7@gmaii.cOm,  Fone: (77) 3431-4350 
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" 昌  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 
I - ocorr白ncia de situa"o de emerg白ncia; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

II - necessidade de pronto atendimento da situa,o de emerg白ncia; (Incluido pela Medida Provis6ria no 
926. de 20201 

川ー  exist6ncia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta"o de servi9os, equipamentos e outros 
bens, p白blicos ou particulares; e (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 20201 

IV - limita弾o da contrata,o 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa,o de emerg白ncia. (Incluido 
pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

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

Art. 4。-D O Gerenciamento de Riscos da contrata9白o somente ser exigivel durante a gesto do 
contrato. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

Art. 4o-oE Nas contrata"es para aquisi"o de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento 
e da”鯛白nc旧  que trata esta .L?-: ser admitida a apresenta o de termo de referncia simplificado ou de 
ー 	projeto oasico simpiiricaoo. tinciutuo peia ivieoiaa rrovisoria rr り  zo, oe zuzuj 

§ 1。  0 termo de referncia simplificado ou o projeto b白sico simplificado a que se refere 
o caput conter白:白  (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

~ - declara"o do objeto I Incluido pela Medida Provis6ria no926. de 2020) 

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

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

IV - requisitos da contrata,o (Includo pela Medida Provis6ria no926. de 2020) 

V - crit白rios de medi 含o e pagamento (Incluido pela Medida Provis6ria no926. de 2020) 

VI - estimativas dos pre9os obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes parmetros: (Includo 
pela Medida Provis6ria no 926, de 2020J 

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

● b) pesquisa publicada em midia especializada; (Incluido pela Medida Provisria n。  926. de 2020) 

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

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

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

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

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

Rua: cardeal da Silva, 75, conto.o Po6es-Ba e-mail: flnanceirosaude2017@gmaIl.com,  Fone: (77) 3431-4350 
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PREFEITURA MTJNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

apresenta"o de documenta9白o relativa 白  regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou 
mais requisitos de habilita弾o, ressalvados a exig白ncia de apresenta9白o de prova de regularidade relativa 白  
Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXX川  do caput do art. 7。  da Constitui"o. (Incluido 
pela Medida Provis6ria no 926, de 20201 

apresentação de documentação relativa â regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou 
mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa 
Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da Consfituição. ncluido 
pela Medida Provisória n° 926, de 20201 

Art. 4。ーG Nos casos de licita,o na modalidade preg白o, eletr6nico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisi"o de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da emerg白ncia de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitat6rios sero reduzidos pela metade. (Incluido Dela Medida Provis6ria n。 926, de 
20201 

 Art. 4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. f Incluido pela Medida Provisória n° 926, de 
20201 

§ 10 Quando o prazo original de que trata o caput for n自mero i mpar, este ser arredondado para o 
nmero inteiro antecedente. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 20201 

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for número impar, este será arredondado para o 
número inteiro antecedente. (Incluido pela Medida Provisória n° 926, de 20201 

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

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

§ 3。  Fica dispensada a realiza"o de audi白ncia p自blica a que se refere o art. 39 da Lei no 8.666 de 21 
de junho de 1993 para as licita96es de que trata o caput. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

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

Art. 4。-。 H Os contratos regidos por esta Lei tero prazo de dura,o de at白  seis meses e podero ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situa'o de emerg白ncia de sa自de p"blica. (Incluido pela Medida Provis6ria no 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 sande pública. (Incluido pela Medida Provisória n° 926, de 20201 

Art. 4。ーI Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra"o p"blica 
poder prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi"es contratuais, acr6scimos 
ou supress6es ao objeto contratado, em at' 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 
poderà prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressaes ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato. f Incluido pela Medida Provisória n° 926 de 20201 

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

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

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cota96es realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVI9OS EIRELI, e a que 
melhor atende as demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie contrato 
entre o Fundo Municipal de Saude, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa 

a PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVICOS EIRELI. inscrita no CNPJ sob no 
1 1u.ia.44bIuuu1-ui, cujo oojeto e o lorneclmento ae mascaras como meaiaas preventivas a 

respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude, 
ficando no valor de R$ 13.250,00 (treze mil duzentos e cinquenta reais). Vale ainda ressaltar 
que o contrato ter vig6ncia ao dia 23 de Maro do ano em curso, com prazo at白  o dia 27 de 
Maro do ano de 2020 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cotações realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, é a que 
melhor atende as demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie contrato 
entre o Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa 

• 
PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 
10.389.446/0001-03, cujo objeto é o fornecimento de mascaras como medidas preventivas a 
respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, 
ficando no valor de R$ 13.250,00 (treze mil duzentos e cinquenta reais). Vale ainda ressaltar 
que o contrato terá vigência ao dia 23 de Margo do ano em curso, com prazo até o dia 27 de 
Março do ano de 2020. 

As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta dos recursos da Dota'o 
Orament白ria a seguir especificada 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orgamentária a seguir especificada. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30700 - Secretaria Municipal de Sande 
030701 - Fundo Municipal de Sande de Poções 

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

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

14 - Transferência de Recursos 

Rua: Cardeal da S*va, 75, Cento, Po6es-Ba e-mail financeirosaude2ol 7@gmaiLcom, Fone: (77)3431.4350 Rua Cardeal da Siva, 75, Centro, Raceme-Eta e-mail financterosaude2017@gmail com, Fone (77)3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para 
a contrata9白o de empresa para a presta戸o dos referidos servi9os acima citados, neste 
municipio 

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

Atenciosamente, 

Jorge Lv4-&antos Lem叩  
Sec. Municipal de SaIl‘加《加PoC6es 

灘641S Rua Cardeal da Silva. 75. Centro, Po6es-Ba e-mail. hnancoirosaude2Ol7@gmaiiconl, Fone. (77)3431-4350 
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Presidencia da Republica 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Jurdicos 

LEI N。 13.979,  DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Texto compilado 	 aspde sobre as meddas para en什entamento da 

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

Art. 1。  Esta Lei disp6e sobre as medidas que podero ser adotadas para enfrentamento da emerg'ncia de 
sa自de p"blica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus respons自vel pelo surto de 2019 

§1。  As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a prote9言o da coletividade. 

§ 2 。 Ato do Ministro de Estado da Saude dispor白  sobre a dura9白o da situa"o de emergencia de saロde p自blica 
de que trata esta Lei. 

§ 3 。 0 prazo de que trata o§ 2。  deste artigo n白o poder自  ser superior ao declarado pela Organiza頭o Mundial 
de Saロde. 

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

I ー  isolamento: separa9白o de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 
mercadorias ou encomendas postais atetadas, de outros, cm maneira a evitar a coniamina9ao ou a propaga9ao ao 
coronavirtis; e 

II - quarentena: restri9ao de atividades ou separa'o de pessoas suspeitas de contamina9'o das pessoas que 
n巨o estejam doentes, ou de bagagens, conteineres, animais, meios oe transporte ou mercaaonas suspeitos oe 
contamina"o, de maneira a evitar a possivel contamina戸o ou a propaga"o do coronavirus. 

Pargrafo ロ  nico. As deflni6es estabelecidas一  pelo Artigo 1 do Regulamento Sanit白rio internacionaL constante 
'o Anexo ao Liecreto W 1 U.21 z,  d e J u cm  janeiro cm zu'u, apucam-se ao oisposio nesta hei, no que eouIJel 

Art. 3。  Para enfrentamento da emerg6ncia de sa"de publica de import自ncia internacional decorrente do 
coronavirus, as autocidades podero adotar, no 自  mbito de suas compet'ncias, dentre outras, as seguintes 
medidas: 	(Reda9ao dada  pela Medida Provis6ria no 926 de 2020) 

I ー  isolamento; 

II - quarentena; 

Ill ー  determina"o de realiza戸o compuls6ria de 

a) exames medicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clinicas; 

d) vacina9白o e outras medidas profilticas; ou 

www.planaito.gov.br/ccivii_D3/_ato2Ol  9・2022/2020/ieiILl 3979.htni 
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Dispde sobre as medidas para enfrentamento da 
emerg己ncia de saロde pOblica de import白ncia 
internacional decorrente do coronavirus respons白vel 
pelo surto de 2019. 

● 
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e) tratamentos medicos especificos; 

IV - estudo ou investiga"o epidemiol6gica; 

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

VI ・  restri9o excepcional e temporria, conforme recomendaco tcnica e fundamentada da Ag6ncia Nacional 
de Vigil白ncia Sanit白ila, por rodovias, portos ou aeroportos de: 	(Iiecia9ao aaua  peia M eoiaa rrovisoria nーり‘o・  
de 2020) 

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

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

VII - requisiao de bens e servios de pessoas naturais e juridicas, hiptese em que ser' garantido o 
pagamento posterior de indeniza9白o justa; e 

V川ー  autoriza"o excepcional e temporria para a importa9白o de produtos sujeitos 白  vigil自ncia sanit自ria sem 
registro na Anvisa, desde que 

● 
a) registrados por autoridade sanit自ria estrangeira; e 

b) previstos em ato do Minist白rio da Sa"de. 

§ 1。  As medidas previstas neste artigo somente podero ser determinadas com base em evidencias cientflcas 
e em analises soDre as intom-ia9oes estrategicas em sauae e oeverao ser umitaaas no tempo e no espa9o ao minima 
indispens白vel 白  promo戸o e 自  preserva"o da saude p"blica. 

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

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

II - o direito de receberem tratamento gratuito; 

川  - o pleno respeito 白  dignidade, aos direitos humanos e 自  s liberdades fundamentais das pessoas, conforme 
preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanit白rio Internacional, constante do Anexo ao Decreto n。  10.21 2,  de 30 de 
’旦ぜode2020 

§ 3 。 Ser considerado falta justificada ao servi9o p自blico ou a atividade laboral privada o periodo de aus白ncia 
decorrente das medidas previstas neste artigo 

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

§5。  Ato do Ministro de Estado da Sa"de 

I ・  dispor白  sobre as condi加es e os prazos aplic自veis 白  s medidas previstas nos incisos I e II do caput deste 
anIgole 

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

§ 6O Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saude, da Justia e Seguran9a Pロblica e da lnfraestrutura 
dispor sabre a medida prevista no inciso VI do caput. (Reda"o dada  pela Medida Provis6ria n。  927 de 2020) 
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§ 6。-A O ato conjunto a que se refere o§ 6。  poder estabelecer delega"o de compet6ncia para a resolu o 

dos casas nele omissos. (Incluido  pela Medida Provis6ria n。 927 de 2020) 

§ 7。  As medidas previstas neste artigo podero ser adotadas 

l ・  pelo Minist白rio da Saロde; 

II - pelos gestores locais de sa自de, desde que autorizados pelo Ministerio da Sa"de, nas hip6teses dos incisos 
1II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou 

Ill ー  pelos gestores locais de sa"de, nas hip6teses dos incisos Ill, IV e VII do caput deste artigo 

de se器認漂das previstas neste artigo, que atividades essenciais. 	濡需麗濡震給講諮軍 exerccio e6 de 2020) 。 funcionamento 

aque 9 0 Presidente da Repblica dispor, mediante decreto, sobre os servios poblicos e atividades essenciais
a que se referem o 8. 	(Incluido pela Medida Provis ria n 926 de 2020) 

pub誌？森累農品』：認農思箔 c器」器蕊響霊綴器等器：器漂姦謂農  
em ato especifico e desde que em articula●o prvia com o Org白o regulador ou o Poder concedente ou 
autorizador. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

e6キa+e'; 

Art. 4。  E dispens白vel a licita9ao para aquisi,o de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de sa自de p自blica de importancia internacional decorrente do coronavirus 
de que trata esta Lei. 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria n。 926,  de 2020) 

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

§ 2 。 Todas as contrata96es ou aquisi"es realizadas com fulcro nesta Lei sero imediatamente disponibilizadas 
em stio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, al白m das 

Sformaces orevistas no S  3o do art. 8o da Lei no 12.527 de 18 de novembro de 2011 o nome do contratado, o 
-numero ce sua inscri9ao na Receita トeaerai cio urasii, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo ロe 

contrata戸o ou aquisi"o. 

§ 3 。 Excepcionalmente, ser possivel a contrata"o de fomecedora de bens, servios e insumos de empresas 
que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licita9ao ou contratar com o Poder Publico 
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de ロ  nica fornecedora do bem ou servio a ser adquirido 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

Art. 4。-A A aquisi"o de bens e a contrata"o de servi9os a que se refere o caput do art. 4。  nao se restringe a 
equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condiC6es de uso e funcionamento do 
bem adquirido. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria no926 de 2020) 

Art. 4。-H Nas dispensas de licita9白o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condi96es 
de: 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

I - ocorrncia de situa●o de emerg6ncia; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situa9自o de emerg'ncia; 
	

(Incluido pela Medida Provis6ria no 
926  de 2020) 

Ill - existencia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta9白o de servios, equipamentos e outros bens, 
p自blicos ou particulares; e 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 
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IV ・  limita"o da contrata9ao a parcela necess白ria ao atendimento da situa9白o de emerg白ncia. 	(Incluido 
pela Medida Provisoria no 926,  de 2020) 

Art. 4。-C Para as contrata"es de bens, servios e insumos necess白rios ao enfrentamento da emergencia de 
que trata esta Lei, n言o ser白  exigida a elabora9白o de estudos preliminares quando se tratar de bens e servi9os 
comuns. 	(incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

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

Art. 4。-。 E Nas contrataG6es para aquisi o de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da 
emergencia que trata esta Lei, ser自  admitida a apresenta9白o de termo de referncia simplificado ou de projeto basico 
simplificado. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926,  de 2020) 

§ 10 0 termo de referncia simplificado ou o projeto b白sico simplificado a que se refere o caput conter白  
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

II - fundamenta9白o simplificada da contrata9巨o; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

Ill - descri9白o resumida da solu9言o apresentada; 	(Incluido  pela Medida Provisbria n。  926 de 2020) 

IV - requisitos da contrata9百o; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

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

VI - estimativas dos pre9os obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes parmetros 
	

0ncluido  pela 
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; 	(Includo  pela Medida Provis6ria no 926 de 2020) 

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

d) contratac6es similares de outros entes pjblicos; 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 - adequa9自o or9ament白ria. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 2 。 Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, ser dispensada a estimativa de 
'e9os de que trata o inciso VI do caput. 	(Incluido pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

§ 3 。 Os pre9os obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput nao impedem a contrata9ao pelo 
Poder P"blico por valores superiores decorrentes de oscila9Oes ocasionadas pela varia"o de preos, hip6tese em 
que dever haver justificativa nos autos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926,  de 2020) 

Art. 4。-F Na hip6tese de haver restri"o de fornecedores ou prestadores de servi9o, a autoridade competente, 
excepcionalmente e mediante justificativa, poder自  dispensar a apresenta9白o de documenta9自o relativa 白  regularidade 
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilita9ao, ressalvados a exigencia de 
apresenta頭o de prova de regularidade relativa 白  Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
caput do art. 7。  da Constitui9百o. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

Art. 4。-C Nos casos de licita'o na modalidade preg白o, eletr6nico ou presencial, cujo objeto seja a aquisi9o 
de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da emergencia de que trata esta Lei, os prazos dos 
procedimentos licitat6rios sero reduzidos pela metade. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 1 。 Quando o prazo original de que trata o caput for numero i mpar, este ser白  arredondado para o nロmero 
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 
Provisdria n。  926, de 2020) 

§ 3 。 Fica dispensada a realiza9自o de audi6ncia p"blica a que se refere o  art. 39 da Lei n。  8.666 de 21 de 
junho de 1993 para as licita加es de que trata o caput. 	(Incluido pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 
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Art. 4。-H Os contratos regidos por esta Lei ter白o prazo de dura戸o de at6 seis meses e podero ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situa"o de 
emerg6ncia de sa"de 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 p"blica poder 
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi6es contratuais, acrscimos ou supress6es 
ao objeto contratado, em at' cinquenta por cento do valor inicial atualizada do contrato. 	(Incluido  pela Medida 
Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

I- possiveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus; 

II - circula戸o em 白  reas consideradas como regi6es de contamina9白o pelo coronavirus 

Art. 6。  E obrigat6rio o compartilhamento entre 6 rg'os e entidades da administra9ao pロblica federal, estadual, 
distrital e municipal de dados essenciais a identifica"o de pessoas infectadas ou com suspeita de infec,o pelo 
coronavirus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propaga9百o. 

§ 1。  A obriga"o a que se refere o captd deste artigo estende-se 自  s pessoas juridicas de direito privado 
quando os dados forem solicitados por autoridade sanit白ria. 

------- 2 ? Ministrio da. Sade manter dados pbhcos e atualizados sobre os casos confirmados,. suspeitos eem 
一rnvesugagao, reiativos a siiva9ao oe emergencia puonca sanftana, resguaraanao o oireiro ao siguo aas inrorrna9oes 
pessoais. 

Art. 6。-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concess白o de suprimento de fundos e por item de 
despesa, para as aquisi6es e contrata96es a que se refere o caput do art. 4。, quando a movimenta9白o for realizada 
por meio de Cart白o de Pagamento do Governo: 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

~ - na execu9白o de servios de engenharia, o valor estabelecido na alinea "a" do inciso I do caDut do art. 23 da 
Lei n" a ・obb ae ri ce  junno ae 1993' e 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。 926 de 2020) 

II ー  nas compras em geral e outros servicos, o valor estabelecido na alinea 'a" do inciso II do caDut do art. 23 da 
Lei no b.bbb ae 1993. 	(IncluIdo  pela Medda ProvisOria n。 926 de 2020) 

一 Art. 7。  0 Minist'rio da Sa"de editar os atos necess白rios 白  regulamenta9昌o e operacionaliza"o do disposto 
nesta Lei 

polo curキode 201g= 

.Art. 8。  Esta Lei vigorar enquanto perdurar o estado de emerg6ncia de sa"de internacional decorrente do 
coronavirus responsavel pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4。-H, que obedecero ao 
prazo ae 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 publica9白o 

Brasilia, 6 de fevereiro de 2020; 199。  da Independ6ncia e 132。  da Republica. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Srgio Moro 
Luiz Henrique Mandetta 

Este texto n白o substitui o publicado no Dou de 7.2.2020 
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MUNICIPIO 
Decretos 

驚  
DECRETO N.. 131/2020. 

De 17 de mar9o de 2020. 

MUNICIPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Disp6e sobre as medidas para enfrentamento, tempor自rias e de 

preven9白o da emergencia em saude p自blica decorrente do 

Coronavirus - COVID-1 9 no Municipio de Po96es - BA 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribui6es que lhe s白o conferidas por Lei e 

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

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

Municipio de Po"es - BA; 

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

declarada pela Organiza,o Mundial de Sa"de (OMS); 

Considerando que, apesar de n百o ter sido constatado nenhum caso 

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

emprego de medidas de preven9白o, controle e conten"o de riscos 白  sa白de pロblica; 

D E C R ETA: 

Art. 10. A suspenso 

~ -~ 	das aulas da rede municipal de ensino e de todas as institui6es 

privadas de ensino pelo prazo de quinze dias; 

li - de todos os eventos p"blicos agendados pelos 6 rgaos ou entidades 

municipais, assim como todos os eventos privados por trinta dias; 

川ー  do funcionamento dos Centros de Conviv白ncia por trinta dias; 

IV - da presen9a de p"blico em inaugura96es de obras publicas municipais 

por trinta dias; 

V - do tratamento fora do domicilio (TFD) para pacientes em 

procedimentos eletivos por trinta dias 

Art. 2。. Os servidores pロblicos municipais com idade igual ou superior 自  
sessenta anos, gestantes, lactantes e aqueles portadores de doen9as crnicas, que 

Praa da Bandeira! n。  02. Bairro Centro CEP 45260-00ap叫ロts 日A 

● 

CERTIFICA9AO DlGlTAL E9FWVCM7VK7TRUAQFAUQMN 
Esta edi9白o encontraーse no site oficial deste ente 



I) 1il11() () tcに“d o 

MUNにI円O Po96es 
Tera-feira 

17 de Maro de 2020 
3 一 Ano 一 N. 739 

MUNICIPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

comp6em risco de aumento de mortalidade Por Caronavirus - COVID-19, executar白o 

suas atividades por meio de trabalho remoto, a ser regulamentado pela Secretaria 

Municipal onde encontra-se lotado 

Art. 3。. Suspende se concessao de frias, licen9a-premio, licen9a para 

tratar de interesse particular aos servidores p自blicos municipais que atuem em 6 rg白os 

com atribui96es pertinentes ao combate e preven9白o do Coronavirus - COVID-19 

Par自grafo ロ  nico. As frias, licen9a-pr白mio e licen9a para tratar de interesse 

particular em gozo ou j白  agendadas ser白o mantidas at白  determina"o em contr自rio 

Art. 4。. Veda-se as concess6es de licen9as ou alvars para eventos com 

pbico superior a cinquenta pessoas 

Art. 5。. As Unidades de Saude do Municipio continuaro em pleno 

funcionamento em hor自rio habitual, priorizando atendimento de urgencias m白dicas, 

odontol6gicas e de enfermagem 

Art. 6。. Os prazos constantes neste Decreto poder白o ser prorrogados por 

ato do Poder Executivo Municipal 

Art. 7。. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposi96es 

em contr自rio 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito, Po96es - BA, 17 de mar9o de 2020 

LEANDRO ARAJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Praa da 日andetra n。  02. Bairro Centro CEP 45260-00り Po6es - BA. 
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SERVI9OS E COMERCIO EIRELI. SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI. 

Cama9arl, 19 de maro de 2020 Camaçari, 19 de merge de 2020 

ORCAMENTO ORCAMENTO 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT. V.UNIT. TOTAL 

1 MASCARA TRIPLA COM ELASTICO MEDIX CX 250 48,00 R$ 12.000,00 

2 MASCARA RESPIRADOR PFF2 (N95) MEDIX UNID 200 12,00 R$ 2.400,00 

TOTAL R$14.400.00 

又ど  t、 t、し  

Medfasp Servi9os e Comercio Elreli. 

C.N.P.J;03.935.957/0001-53 
I.E:53.534.028 

畑Uia,竺. 	 sl亡  き114 二！argueR・・Is厨・・ Yard・【山昌閉ii・・・〕一 Canarl-& Ca 4ZJIINJ-fl 
‘皿」昭・sa5船7知叩ト531・I. (7fl3130-3S72 / 3130・3383- hcitacaa[am日i「日StLC o話  

Medfasp Servigos e Comercio Eireli. 
C.N.P.1:03.935.967/0001-53 

LE:53.534.028 

Rua leadranguler. s/nY - bid* 04 - Perque Red hen Verde (Isere'here) - ConeysHia, Cep. 4241111-970 
CW.1113.935.967/11001-53Tel. (703130-3622 / 3130-3389- I icitacaaff medfasp.com.br  



MD MATERIAL HOSPITALAR LThA 一、TE 
AVENIDA SANTLAGODECOMPOSTELA. SN. PARQUE BELA VISTA 
CEP: 40.2一9150. SALADOR 一 BANIA 
CNPJ: 0T.294636 0001-32-JE: 66019T69-ME - IM:262.02S 0001-29 
正L 〔一1)30こ1-5950 FAX: （ー1)3021・5973 一 E-MAIL: md.ho叩吐alar@outlook.com  

NED MATERIAL HOSPITALAR LEDA - NEE 
AVDTDA SANTLAGO DE CONIPOSTE1A. S N, PARQUE BELA VISTA. 
CEP: 40.279150. SALVADOR - BAHIA 
CNPJ: 07.294.636 0001-32 -JE: 66.019.769-NIE - IM: 262.028 0001-29 
TEL.: (71)3021-5950 FAX: (71)3021-5973 - E-MAIL: mcitiospitalareoutlook.com  

	~ ,101•11,01 

A PREFEITURA MUNICIPAL PO'6ES-BA 

MODALIDADE: COTA"O 

SALVADOR 19 DE MAR'O DE 2020. 

A PREFEITURA MUNICIPAL POÇÕES-BA 

MODALIDADE: COTAÇA0 

SALVADOR 19 DE MARÇO DE 2020. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT. V.UNIT. TOTAL 
1 MASCARA TRIPLA COM ELASTICO MEDIX CX 250 46,50 R$ 11.625,00 

D2 
MASCARA RESPIRADOR PFF2 
(N95) MEDIX UNID 200 

12,00 

R$ 2.400,00 

TOTAL R$ 14.025,00 

MA MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME 

CNPJ sob o N2 07.294.636/0001-32 

MA MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME 

CNP1 sob o N9 07.294.636/0001-32 

I1294.636/000j -312j 
甘『崩正肌勝 MR即酬E I 
如助nt;ago由ca叩osda, SIN 

Parque Bela Vista 
I 	CEP・ 40.279.1so 	I 
___SALVADQR.BA J 

107.294.636/0001:321 
MDMATERIALHOSPITALARLTDPIE 
Av. Santiago cle Compostela, SIN 

Parque Bela Vista 
I 	CEP. 40.279-150 
I SALVADOR-BA 



21/01/1ロ2コ ’ロ '4 

響鷺響

L DE JEQUIFinanasenuiezinho 

lei. ((3)352b-84b3 	しNiJ li.894 と /5/uuu1七U 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO - CONTRIBUINTE 
RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO  

Nome 
PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVIOS LTDA ・  ME 

Endereo 
RUA CAFE FILHO A MANDACARU 

Municip旧  

JEQUI 

● CNPJ/CPF Inscri"o Municipal 

0011976 

Estado 

BA 

Data Emiss自o 

21/0112020 

C6digo de controle da certid白o: 38121 EFS5A 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo 
acima identificado que vierem a ser apuradas,e certificado que n白o constam pend白ncias referentes ao im6vel 
especificado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscri96es em Divida Ativa 
do Municipio junto 白  Procuradoria-Geral do Municipio (PGM) 

Esta certido refere-se exdusivamente 白  situa9自o do contribuinte no 白  mbito da PGM e SFM. Vlida at白  2010412020 

● 
ATENCAO: Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 

Certifica戸o Digital: 38121EF55A 



21/01/2020 

畿  

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE D'BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DMDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
CNPJ: 10.389.446/0001-03 

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 

1. constam d'bitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do ad. 151 da Lei n。  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
C6digo Tributrio Nacional (CTN), ou objeto de decis白o judicial que determina sua 
desconsidera"o para fins de certifica"o da regularidade fiscal, ou ainda n白o vencidos; e 

2. n白o constam inscil96es em Dvida Ativa da Unio (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certid自o 
negativa. 

Esta certid白o' v自lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg白os e fundos p"blicos da administra"o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa"o do 
sujeito passivo no 白  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui96es sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do pargrafo 自  nico do ad. 11 da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991 

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

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。 1.751, de 2/10/2014 
Emitida 自  s 10:16:47 do dia 21/01/2020 <hora e data de Brasilia> 
V自lida at白  19/07/2020 
C6digo de controle da certid白o: 3FFF.EE2O.BABO.121E 
Qualquer rasura ou emenda invalidar自  este documento 

1/1 



CNPJ 

10.3$9.446/0001-03 

RAZAO SOCIAL 

PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

INSCRI9AO ESTADUAL 

078.542.198 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emiss5o: 14/02/2020 1453 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut自rios 

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

Certid言o No:o 20200493841 

Fica certificado que n'o constam, at' a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fsica ou juridica acima 
dentiflcada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

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

cobrar quaisquer d'bitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Emitida em 14/02/2020, conforme Portaria n。  918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissao 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU ViA INTERNET, NO ENDERE9O http:llwww.sefaz.ba.gov.br 

Vlida com a apresenta戸o conjunta do cart自o original de inscri9ao no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda 

Pagina I de 
ReiじertiduoNegauvarpi 



23/03/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

caixa 
にA×A 三 ‘一 C'N○MCA F E I正 R AL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrig白o: 10.389.446/0001-03 

Raz旨o SociaIPRONTO MEDICO REPRESENTACAO COMERCIAL LTOA 

Enderego: 	R CAFE FILHO 700 A / MANDACARU ノ  JEQUIE / BA / 45207-370 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribui師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 situag6o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS 

O presente Certificado nきo servir' de prova contra cobran'a de 
quaisquer d'bitos referentes a contribui'6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obriga'6es com o FGTS 

Validade:23/03/2020 a 21/04/2020 

Certifica‘旨o N"mero: 2020032304080622621506 

Informa頭o obtida em 23/03/2020 11:59:28 

A utiliza頭o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificag5o de autenticidade no site da Caixa 
www.caixa.gov.br  

https //consufta-crf Caixa. gov.brfcon su ltacr ノpages/consultaEm pregador.jsf 	
1門  

S 

, 



CERT工DAO NEGATェVA DE DEBITOS TRABALH工STAS 

Nome: PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.389.446/0001-03 

Certidao n。 : 5627720/2020 
Expedigao: 02/03/2020,a s 15:23:02 
Validade: 28/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expediCao. 

Cer 七 lfica~se que PRONTO MEDェCO COMERCェO E SERVェCOS EェRELェ  
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n。  

10.389.446/0001-03, 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 Resolugao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao s且o de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at白  2 (dois) dias 
anterユores a data da sua expedic貢o 一  
No caso de pessoa ]uridica, a Certid白o atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, ag巨ncias ou filiais. 
A aceitacao desta certidao condiciona-se a verificacao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior dc Trabalho na 
Interne七  (h七 tp: ／ノwww ．七st.コ us.br ). 
Certidao emitida gratuitamente. 

ェNFORMA9Ao ェMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessarios a ュden七ificagao das pessoas naturais e jurid工cas 

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto a s obrigacろes 
estabelecidas em sentenca condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inc'usive no concernente aos 
recolhimenしos previdenciarios, a honorarlos, a custasl a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Minist白rio P6blico do 
Trabalho ou Comissao de ConciliaCao Pr白via. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

SETOR DE CONTABILIDADE 

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

Senhoria informe quanto 白  existencia de recursos orament白rios capazes de atender 白  respectiva 

despesa - fornecimento de mascar白  como medidas preventivas a respeito do coronavirus (COVID- 

19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude 

Gabinete do Prefeito 	de maro de 2020 

● 

Leandr ' ,可9Mas,amnhas 
e I to uviuniciwai 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

DO SETOR DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

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

pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urg6ncia solicitada, posto que h白  disponibilidade 

financeira e orament白ria com a lei Or9ament白ria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei 

de Diretrizes Or9amentria, sendo que a despesa da presente solicita"o ser custeada pela 

UNIDADE ORCAMENTRIA, conforme segue abaixo 

Unidade Oramentria 30700 - Secretaria Municipal de Sa自de 

030701 - Fundo Municipal de Sa自de de Po96es 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9白o da Secretaria de Sa"de 

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

10.304.09.2.042 - Gest百o das Aゆes de Vigil白ncia em Saude 

10.302.09.2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 

14 - Transferncia de Recursos 

Po叩es - BA, 17 de maro de 2020 

Atenciosamente, 

経vo Corre台ミト．  
etor de Contabilidade 



S 

欝 PREFEITURAMUNICIPAL DE POcoES 
ee!? 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Juridica 

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

o pedido da Secretaria Municipal de Sa自de, encaminha para deferimento e aprovaao desta 

Procuradoria, referente ao Processo Administrativo n。. 07 1/2020, considerando a necessidade de 

contrataao de empresa para fornecimento de mascar自  como medidas preventivas a respeito do 

coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. 

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

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

atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a sua aprecia o e aprova9ao se em consonancia. 

Gabinete do Prefeito 	de mar9o de 2020. 

Lean' o 」  ra'jo I 
Pre 二  ito Mu 

[ascarenhas 
icipal 



畿 !REFEITU1A MUNICIPAL DE POc6ES 

臨b CNN: 14.200.242/0001-65 

● 

MINUTA DE CONTRATO 



● 

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

MINUTA DO CONTRATO No 	/20 
CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTA9AO DE SERVICOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO9OES, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pblico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia - FONEIFAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo 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 	  
	  Portador da C白dula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o 
n。  	 ，  aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi加es da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato 
de Fornecimento/Presta●o de Servi9os, mediante as cl自usulas e condi加es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto deste contrato o fornecimento de mascar自  como medidas preventivas a 
respeito do coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde 

1・ 2 	- A contrata"o dos servios submete-se 白  Lei n。  6.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores altera加es ou substitui96es 
1.4 	- A presente contrataC白o est白  vinculada na Modalidade de DISPENSA DE LICITACAC no 
	,zu 	, com Dase no, an. 44, inciso ii,d a Lei b.666/93 e Decreto Federal n。 9.412/18; 
1 .5 	- A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi"es deste contrato, acr白scimos 
ou supresses na aquisi'o dos materiais objeto da presente licita"o, de ate 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com as 
altera"es da Lei n。  8.883/94 

II- CLAUSULA SEGUNDA - DOTA9AO OR9AMENTARIA E PRAZO 

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

Unidade Orament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Saude 
030701 - Fundo Municipal de Saロde de Po96es 
Atividade/Projeto 10.122.09.2.036 - Manuten弾o da Secretaria de Saロde 
10.301・09・ 2・ 040 - Gest白o das A"es de Aten"o B白sica 
10304.09・2.042 - Gesto das A"es de Vigilancia em Sa"de 
10・ 302・ 09.2.044 - Manuten"o do Bloco MAC - M6dia e Alta Complexidade 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferncia de Recursos 

2.2 - A vigncia deste contrato ser 
at periodo a cnt白「io d ,periodo a cnt白「

io da contados a partir da data de sua
assinatura

, podendo ser renovado por igual perodo a critrio da administra o. 

Ill - CLAUSULA TERCEIRA - PRE9O E CONDIc6ES DE PAGAMENTO E EXECUいO 



麟  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

3.1 - Os valores da planilha de custo reterente ao evento que acompannara a nuta ii&ai uc 
execuco do servi9o, (DISPENSA DE LICITA9AO no 	/20 	 
%. 2 - fl valnr total deste contrato 白  de 	 
;:ii LREpajmeniO atrav白s da apresenta9白o da Nota Fiscal/Fatura de cada etapa do servi9o, da 

seauinte forma: 
3.3 - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/Fatura, o aocumenio 

ser白  imediatamente devolvido para substitui"o e/ou emiss自o de Nota de corre9ao, ticanao 
estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser自  considerado para efeito de qualquer reajuste ou 

atualizac白o do valor contratual 
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser自  diariamente, ap6s a solicita"o da contratante atraves 

de seu 6 ru白o respons白vel 
3.5. 0 recebimento do objeto desta licita9百o, obedecer自  白  s normas fixadas na Lei ど・bbbIi, e as 

demais disposic6es constantes neste contrato 
3.6-Comoetir白  lo Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza"o da entrega do ODjetoe 
reaistrar todas as ocorrencias e as deficiencias verificadas em relat6rio, cuja copia sera 
encaminhada 白  contratada, objetivando a imediata corre"o das irregularidades apontaaas. 
3.7- A a,o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n白o eximira a contratada ae 

total responsabilidade na execu"o do contrato 
3.8 ー  NO'S orecos ofertados na pioposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos e despesas 
decorrents 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 - OBRIGA96ES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados 白  Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execu9白o do Contrato, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 白  
fiscalizac百o ou acompanhamento pela Contratante; 

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

c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidncias 
fiscais e contribui96es de qualquer natureza ou especie, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenci白rios, salrios e quaisquer outros encargos necess白rios 白  perfeita execu"o do 
obieto deste contrato; 

d) Cumprir e fazer cumprir as normas de seguran9a e medicina do traDaiflo, previstas na 
lecislac白o pertinente 

e) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou latos noticiaaos que envoivam 
a Contratada, independentemente de solicita9白o; 

f) Responsabilizar-se pelo6 nus resultante de quaisquer a"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 fora de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente contrato; 

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

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

9 A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as condi96es de 
habilita9百o e qualifica"o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei no 
6.666/93 

PargrafoU nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
1. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Municipal; 
2. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 

g) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

3. Prova de regularidade junto' Fazenda Federal, referente a Dvida Ativa da Uniao e 
Tributos Federais; 

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

V - CLAUSULA QUINTA - OBRIGA9OES DA CONTRATANTE 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi加es pactuadas neste e os prazos para 

pagamento; 
b) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vig6ncia do contrato, a execu"o dos 

servi9os ora contratados, solicitando todas as informa"es que julgar necess白rio; 
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Dirio Oficial do Municipio, at白  

o QUINTO DIA UTIL do m6s 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。  8666193 com as 
altera"es da Lei no 8.883194; 

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 
execu"o dos servios, com poderes plenos para gerenciar tcnica e administrativamente o 
mesmo; 

I') Fornecer, em tempo h自bil, 白  CONTRATADA todos os elementos tcnicos e administrativos, 
necess白rios 白  execu9白o dos servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as reas onde 
sero realizados os servi9os, objeto deste contrato 

VI - CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

6.1 -A CONTRATADA poder白o ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei n。  
ff1,520102 e no 8.666193 
6」ゴ二A inexecuc含o total ou parcial injustificada, a execu9白o deficiente, irregular ou inadequada dos 
produtos ou servi9os objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condi6es 
estipulados, implicar na aplica"o das penalidades contidas na Legisla9白o em vigor 
6.3 - Alm das penalidades previstas no "caput", e sem prejuizo das mesmas, a contratada ficar 
sujeito 白  s san96es, a seguir relacionadas 

IlAdvertencia: 
ID Multa de 10% (dez Dor cento) sobre o valor do contrato, no caso oe inexecu9ao total; 
Ill) Rescisao unilateral do contrato, na hip6tese de ocorrer o previsto no inciso ii, sem 

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

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

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

6.4 - As multas ser白o descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas 
diretamente a tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir da data de sua comunica9昏o, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente 
6.5 ・  Para a aplica"o das penalidades aqui previstas, a contratada ser notificada para 
apresenta"o de defesa pr白via, no prazo de 05 (cinco) dias ロ  teis, contados a partir da notifica"o. 
6.6 ・  As penalidades previstas neste contrato sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 
6.7 ・  Pelo inadimplemento das obriga"es contratuais, a CONTRATANTE poder aplicar multa a 
CONTRATADA, caso n含o sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do 
vnlnr tin nnntrntn nti IaIi7nrin mnnctnrinmPntA 
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\ 1l PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
、琶i，デ‘ CNPJ: 14.200.242/01101-65 

MINUTA DO CONTRATO No 	/20 
CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTA9AO DE SERVI9OS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POC6ES, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, 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 IIm. 
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a 
empresa 	  pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o no 	 com 
endere9o na 	  n。  	, CEP 	 Bairro 	  representado por, 
	  Portador da C白dula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o 
no 	  aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi"es da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato 
de Fornecimento/Presta"o de Servios, mediante as cl自usulas e condi96es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 ・  Constitui objeto deste contrato o fornecimento de mascar白  como medidas preventivas a 
respeito do coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde. 

1.2 	- A contrata弾o dos servios submete-se 白  Lei n。  8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores altera"es ou substitui6es. 
1.4 	- A presente contrata"o est白  vinculada na Modalidade de DISPENSA DE LICITACAn no 
ー…・ 'zu 	, com Dase no, an. 24, Inciso li, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal no9.412/18: 

-i .つ 	- i じontrataaa ticara obrigada a aceitar, nas mesmas condiC6es deste contrato, acr6scimos 
ou supressoes na aquisiao dos materiais objeto da presente licita"o, de at 25% (vinte e cinco 
por cenio' ao valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com as 
副tera9oes aa Lei nu a.ao3iY4 

lI-CLAUSULA SEGUNDA - DOTAいO ORCAMENTARIA E PRAZO 

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

Unidade Orament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Saロde.. ..... . 
翌U型I‘ー？['aoM叩~9P刊9e sauae de Po加es 

軍買嶺藁『算峯器器e霊胃器o da Secretaria de Saロdeo Bsica 

帯ご黒ど三骨×lf ー、aesia？ロas M叩磐ae Vigl'ncia em Sade 
ご」,JVLγ.f・で”一 twa四甲り9ao ao uioco MAC一Media e Alta Complexidade 
tiernenlo O! Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

『？n，平二I'<eceitas ei ranst. de Impostos 
I斗 - i ransierencia ce Kecursos 

誤na謂留品認器霊器曽請 periodo a critrio 	 da器【鼎晶a partir da data de suaio. 

Ill - CLUSULA TERCEIRA ・  PRE9O E CONDIcoES DE PAGAMENTO E EXECUcAO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

3.1 - Os valores da planilha de custo referente ao evento que acompanhar白  a nota fiscal de 
execucきo do serviCo, DISPENSA DE LIUI IAY/M) nv 	Mu 	 
3.2- 0 valor total aeste contrato e ae 	 ( 	 J  

3.2.1 - O pagamento atrav白s da apresenta"o da Nota Fiscal/fratura de cada etapa ao servi9o, aa 
seauinte forma 
3.3 - Quando houver erro de Qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/トatura, o aocumento 
ser白  imediatamente devolvido para substitui"o e/ou emiss自o de Nota ae uorre9ao, iicanao 
estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser自  considerado para eteito de qualquer reajuste ou 
atualiza o do valor contratual.
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser diariamente, ap6s a solicita"o da Contratante atravs 
de seu rgo responsvel:
3.5- O recebimento do objeto desta licita"o, obedecer 白  s normas fixadas na Lei 8.666/93, e as 
demais disposiC6es constantes neste contrato 
3.6-ComDetir白  ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza9自o da entrega ao objeto e 
recistrar todas as ocorrencias e as defici白ncias verificadas em relatorio, cuja copia sera 
encaminhada a contratada, objetivando a imediata corre9ao das irregulariaaaes apontaaas 
3.7- A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n白o eximira a contrataaa ae 
total responsabilidade na execu"o do contrato 
3.8 - Nos precos ofertados na proposta do Contratado ja estao inclusos todos os custos e aespesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento 

IV - CLAUSULA QUARTA - OBRIGA96ES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados 白  Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execu"o do Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 白  
fiscaliza9百o ou acompanhamento pela Contratante; 

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

c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidencias 
fiscais e contribui加es de qualquer natureza ou esp白cie, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenci白rios, sal白rios e quaisquer outros encargos necess白rios 白  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"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 fora de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente contrato; 

g)Cumprir, fielmente, as obriga96es assumidas, de modo que os servi9os contratados se 
realizem com esmero e 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"es de 
habilita"o e qualifica"o exigidas na licita,o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93 

Pargrafo ロ  nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
1. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 
2. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 

g) 
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3. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Federal, referente ' Divida Ativa da Uniao e 
Tributos Federais; 

4. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
5. Prova de regularidade junto a Justi9a do iranalno. 

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

naaamento: 
b)x 3ontratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vigencia do contrato, a execu"o dos 

servios ora contratados, solicitando todas as informa"es que julgar necess白rio; 
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que nouver, no iiariu uiivai uu IvuuIluI.'puu, mc 

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

d) Pagar conforme estabelecido, as obriga"es financeiras decorrentes do presente uontrato, na 
inteoralidade dos seus termos; 

e) Desicinar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execL"o dos servi9os, com poderes plenos para gerenciar t白cnica e administrativamente o 
mesmo; 

f) Fornecer, em tempo h白bil, 白  CONTRATADA todos os elementos tcnicos e administrativos, 
necess白rios 白  execu"o dos servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
sero realizados os servi9os, objeto deste contrato 

VI - CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

6.1 - A CONTRATADA podero ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei n。  
10.520/02 e no8.666/93 
6.2 ・  A inexecu,o total ou parcial injustificada, a execu弾o deficiente, irregular ou inadequada dos 
produtos ou servios objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condi"es 
estipulados, implicar白  na aplica"o das penalidades contidas na Legisla9百o em vigor 
6.3 ・  Alm das penalidades previstas no "caput', e sem prejuizo das mesmas, a contratada ficar 
sujeito 自  s san加es, a seguir relacionadas 

l)Advertencia; 
II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecu"o total; 
Ill) Rescis白o unilateral do contrato, na hiptese 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 temporria do direito de participar em licita"o e impedimento de contratar 
com a Contratante por prazo de at 02 (dois) anos 

6.4 ・  As multas ser百o descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas 
diretamente a tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir da data de sua comunica"o, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente 
6.5 - Para a aplica"o das penalidades aqui previstas, a contratada ser notificada para 
apresenta"o de defesa prvia, no prazo de 05 (cinco) dias ロ  teis, contados a partir da notifica"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 obriga"es 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 
,nInr de' rハntrっh、  コhiaIi,っHハmnnロfe,rie,n、凸nta 
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6.8 ・  Pelo descumprimento das obriga"es mencionadas na clusula segunda, fica a contratada 
sujeito 白  multa diria de 0,1 % (um dcimo por cento) do valor da contrata"o, contados a partir do 
primeiro dia subsequente 白  notifica"o de infra"o contratual ate o 30。  (trig白simo) dia do 
inadimplemento 
6.8.1 ・  Ultrapassado este limite, incidir白  multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratual, atualizado monetariamente 
6.9 ・  Caso a contratada n白o assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficar白  sujeito a 
multa de ate 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contrata,o 

VII ・  CLAUSULA STIMA - DA RESCISAO E INEXECU9AO 
7.1 ・  O presente contrato poder ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei n。  
8.666193 
7.2 ・  O descumprimento de qualquer cl白usula deste contrato, bem como de quaisquer disposi加es 
legais que a ele se apliquem, importar白  na sua imediata resciso, sem prejuizo de repara9白o, pela 
parte faltosa, dos danos advindos desta resciso 
7.3 - A inexecu戸o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 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 Xl do art. 78 da Lei no 
8 .666/93, n白o cabe ao Contratado direito a qualquer indeniza"o 

VIII ・  CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES TRABALHISTAS 
O presente contrato n白o implica, para a CONTRATANTE, vinculo ou obriga9白o trabalhista, direta 
ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a 
salvo de qualquer litigio, assumindo todas as obriga加es fiscais, trabalhistas e previdenci白rias 

諮買窟g貰織ざ謡繍競器器。 do presente ajuste 
As import白ncias devidas pela Contratada ser白o cobradas atravs de processo de execuc白o 
constituinao este contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobranca direta, mediante 
reten9ao ou compensaao de crclitos, sempre que possivel 

X ・  CL USULA D'CIMA - DO FORO 
10.1 - Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, para ajuizamento de auaisauer 
questoes oriundas do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, Dor mais 
priviiegiaoo que seja 
10.2 E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 03 (tr色s) vias de icual 
teor, na presen9a de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados. 	ー  

Po加es, 	de 	  de 20 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Municipio de Po96es - BA 

Contratante 

XXXXXxXXXxXxXIJIJ(XxxflJoaxm 
Contratado 

TESTEMUNHAS 

1 一  
CPF' 

2 	 

CPF 
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CNPJ: 14.200.242/0001-65 

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"de, ja consultado o juridico e Setor Contbil, 

visando o fornecimento de mascar' como medidas preventivas a respeito do coronavirus (COVID- 

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

processo administrativo por isso autoriza a deflagra弾o do procedimento de DISPENSA DE 

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

posteriores altera96es a fim de que a Comissao de Licita叫o proceda com os trmites legais, 

conforme Legisla9o especifica em vigor. 

● 
4 

Po96es, 19 de maro de 2020. 
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MUNICiPIO DE PO96ES 
Estado da Bahia 

  

PORTARIA N. 00112020. 

De 02 de janeiro de 2020. 

 

Altera os membros da Comiss白o Permanente de Licita9自o no 

ambito do Municipio de Po"es - BA e d自  outras provid白ncias 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, no uso 

das atribui96es que lhe s白o imputadas pelo art. 51 da Lei Federal n。.。  8.666/1993・  

assim como nos demais dispositivos legais pertinentes, 

RESOLVE: 

Art. 1。. Alterar, nos termos do art. 51 da Lei Federal n。.。  8.666/1993, a 

Comiss白o Permanente de Licita9白o do Municipio de Po96es - BA, que ser 

composta pelos servidores abaixo elencados, corn-a fun9白o de receber, examinar e 

julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos certames licitat6rios que 

venham a ser realizados pela Administra9白o P自blica desta municipalidade 

presidente: Joao Pedro Ribeiro do Nascimento, no de matricula 4・494 

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Licita96es e Contratos 

II - lo membro: Keli Cristina Lima Santos Gomes, no de matrcula 1.804 

ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servi9os gerais 

川  - 2。  membro: Celeste Meira Pereira, no de matricula 1.659, ocupante 

do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servi9os gerais 

Art. 2。. Nomear como membros suplentes da Comiss百o Permanente de 

Licita"o do Municipio de Po96es - BA: 

~ -~ 1o suplente: Marl自cia Teixeira Rocha, no de matricula 4.775, ocupante 

do cargo de chefe da Se9白o de Contratos; 

II - 2o suplente: Manoel Carlos Campos Pereira, no de matricula 4.448 

ocupante do cargo de chefe de Se"o de Almoxarifado 

Ill - 3o suplente: Maicon do Nascimento Amaral, no de matricula 6.260, 

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Compras 

 

Ptil TAfl 4UiOCtAL'Ooes 
4“ー・“声“ ,・・．ノ  

Pra'a da Bandeira, N' 02, Baino centro, Po'6es - Bahia, OP 45.260-000. 

農1票品de 2020 
2-Ano -N.671 

Po96es 
Di'rio Oficial do 

MUNICIPIO 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMV/yc3 

Esta edi"o encontra-se no &te oficial deste ente 



7 de Jane背留製合  
3-Ano -N.671 Po96es Diario Oficial do 

MUNICIPIO 

S 

昌  

MUNICiPIO DE PO9OES 
Estado da Bahia 

 

Par白grafo " nico. Os suplentes nomeados nos termos deste artigo 

substituir白o qualquer membro da Comiss白o Permanente de Licita9ao do Municipio 

de Po96es - BA, a exce9巨o do Presidente 

Art. 3o. Substituira o Presidente da Comiss白o Permanente de Licita9白o, 

em suas faltas e impedimentos, o primeiro membro, e na falta deste, o segundo 

membro 

Art. 4. Os membros da Comiss白o Permanente de Licita9白o do Municipio 

de Po96es - BA, responder白o solidariamente por todos os atos praticados pela 

comiss白o, salvo se posi 白o individual divergente estiver devidamente fundamentada 

e registrada em ata lavrada na reuni白o em que estiver sido tomada a decis白o 

Art. 5。. Alm das atribui6es constantes no art. 51 da Lei Federal n。  

8.666/96, aos membros da Comissao Permanente de Licita9白o do Municipio de 

Po96es - BA, confere-se os poderes de receber e examinar todos os documentos 

relativos aos certames licitat6rios, bem como adotar medidas para realiza"o do 

processo de licita9白o, desde que, nesta u ltima hip6tese, os procedimentos n白o 

conflitem com as compet白ncias do Poder Executivo 

Art. 6 ・  0 mandato dos membros da Comiss白o Permanente de Licita9白o 

do Municipio de Po96es - BA ser de um ano 

Art. 7。. Esta portaria entra em vigor nesta data, revogado a Portaria 

040/2018, assim como as demais disposi96es em contrrio 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po96es - BA, 02 de janeiro de 2020 

LEANDRO ARAOJO MASCAReNHAS 

Prefeito Municipal 

Pra‘・ d・ Bandeira, N'02』・mc・ー…・ Bahia. CP 45.260-Oco, 	Pじ挙6賛 
タ“ー・・“,・一・,・・‘ 

CERTIF!CA9AO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKvLMv/YG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 



Vt' !!I!FE!T!!RA MUNICIPAL DE POcoES 
\tW '! 	CNI'J: 14.200.242/0001-65  

TERMO DE DISPENSA 



Keli Cristina L 
Membro da 

Santos Gomes 
omisso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N。 068/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No071/2020 

A COMISSAO DE LICITACAO, no uso de suas atribui"es legais, 

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder contrataao de empresa 
para fornecimento de mascar como medidas preventivas a respeito do coronavirus (COVIDー19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de. Por isso, e para restabelecer a ordem e o bom funcionamento do 
ente pablico pe9o que se firme contrato com respectiva empresa abaixo por apresentar proposta mais 
vantajosa, obedecendo s normas da Lei 8.666/93, conforme especificaao da Secretaria Municipal de Saade 
solicitante do objeto; 

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

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

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

CONSIDERANDO, que a relaao do art. 197 com o inciso XXI do art 37, ambos da Constitui9ao, ' da 
perfeita harmonia. Os termos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do Poder P'blico local a 
competncia. Referida competencia se espraia pelas seguintes materias: a) regulamentaao; b) fiscalizaao; e) 
controle; d) execu9ao do servi9o, que podera ser feita diretamente ou atrav's de terceiros e tamb6m por pessoa 
fisica ou jurdica de direito privado 

CONSIDERANDO, duas certeza: a) a administra9百o p"blica, como regra, deve contratar por meio de 
licitaao; b) o Poder politico local jamais se eximir自  de prestar o servi9o p"blico a sua populaao. Ambos sao 
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 esto dentro do praticado no mercado, preenchem as condi96es e 
requisitos para atender ao objeto solicitado, cujo contrato dever ser celebrado com observancia das regras 
previstas da 8.666/93, precipua da Administra 吾o, criou-se imediatamente o interesse coletivo prim'rio 
visando o interesse social 

Com base no parecer juridico que concluiu que, objetivando cumprir os principios da legalidade, 
moralidade e publicidade, opinou pela Dispensa de por tratar-se de servi9os necessrios ao atendimento das 
finalidades precipuas da Administra o. Por essas raz6es comissao cumpre o apontado no parecer Juridico, 
usando art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。  9.412/18, para a contrata9ao de PRONTO 
MEDICO COMERCIO E SERVICOS LIDA ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n。  
lO.389.446/000l-03, com endere9o comercial a Rua Caf Filho A Mandacaru, 700 A, Bairro 
Mandacaru,Jequie - BA, CEP: 45.207-370, com valor global de R$ 13.250,00 (treze mil e duzentos e 
ciquenta reais). Registre-se e Publique-se 

Po96es BA, 23 de maro ・・一020 

Joo翌野璽 “プimento 一  ー  riesluciltヒ  リ“ uitiissaii 

MaiTucia Thixira Ro1 
Membro da Comisso 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
、 S P 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

~ 

ATA/PARECER DA COMISSAO 

S 



鶴 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

畿CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE LICITA9AO 068/2020 

Reuni白o da Comiss白o Permanente de Licita,o da Prefeitura Municipal de Po加es, 

nnrneada nela conforme Portaria n。  006/2017. Reunida com a finalidade especifica de 

instru o de processo de DISPENSA DE LICITAいO, art.一  24, Inciso II, da Lei 8.666/93 

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

Objeto 	fornecimento de mascar白  como medidas preventivas a respeito do coronavirus 

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

一 	. PRflNTC) MEDICO COMERCIO E SERVI9OS LTDA ME, pessoa juridica de direito 
contra伯do privado, inscrito no CNPJ n。  10.389.446/0001-03 

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 ae Dispensa ae 

Licitac白o, para a contratac昌o de PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVIじOS L I LiA Mヒ, pessoa 
iuridica de direito privado, inscrito no CNPJ no 10.389.446/0001-03, com endere9o comerciai a Kua 
Caf Filho A Mandacaru, 700 A, Bairro Mandacaru,J白quie - BA, GEE': 4520(-J(U, com um vaior 
alobal de R$ 13.250,00 (treze mil e duzentos e ciquenta reais). ApOs analise protunaa soore a 
contratac』o em comento, ressaltando ter sido dada a devida importancia ao tato cie que o pre9o 
apresentado esta condizente com os praticados no mercado, contorme lauco cie avaiia9ao, nao 
havendo, portanto, superfaturamento. Nesse interim, somos de parecer tavoravei, peia 
conflaurac白o da Dispensa de licitaCao, na contormidade cio art. 24, inciso ii, cia L ei a・ br,sonii e 
Decreto Federal n。  9.412/18, atualizada pela Lei 5.S53 de USIUb/94. uevenao, pois, apos a aeviaa 
homologa,o pelo chefe do Poder Executivo, do nosso parecer, proceder 白  devida publica"o nos 
meios legais, para que surta os efeitos desejados. Nada mais havendo a relatar, deu-se por 
encerrada a reunio. Assim sendo, eu Jo含o Pedro Ribeiro do Nascimento, Presidente, lavrei o 
presente registro de acontecimentos que, depois de lido e se aprovado, segue assinado Por Mim 
Presidente e demais membros da Comiss白o de Licita9白o 

Contratado 

Po加es - Ba, 23 de mar9o de 2020 

JooP9妙昌栢ai強Nascimento 

Keli Cristina ' こ  a Santos Comes 
Membro da Comiss白o 

ii濡cia Teixeira罵ミh目一  
Membro da Comiss百o 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITACAO N。  068/2020. 

A Comissao Permanente de Licita9百o de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93 e Decreto Federal n。  9.412/18, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, 
ADJUDICA o objeto, fornecimento de mascar白  como medidas preventivas a respeito do 
coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de. Visando a contrata9o 
de PRONTO M亡DICO COMERCIO E SERVI9OS LTDA ME, pessoa juridica de direito privido, 
inscrito no CNPJ no 10.389.446/0001-03, com endere9o comercial a Rua Caf Filho A Mandacaru, 
700 A, Bairro Mandacaru,Jquie - BA, CEP: 45.207-370, pelo valor global de R$ 13.250,00 (treze 
mil e duzentos e ciquenta reais) 

P。加es 一 Ba・ 23 de mar9o dg3020 

Jo白o Pedro Ribei互'do Nascimento 
Presidente 

Keh cri試m典‘・  n .s Gomes 
Membro da Comissきo 

、If?”オでソ  IVIdI lUCId I aixeira Noena 
Membro da Comiss白o 



● 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

RATIFICAcAO DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITAcAO N。  068/2020 

A Prpfeitiirn Miinicinal de Poc6es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto 

cd品i'9.412/iRJesuas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, Ratifica o procedimento de 

rnntraiacn direta nor Ato da DISPENSA DE LICITAいO n。 068/2020, referente a fornecimento de 

品sミ‘『conl。 medidas preventivas a respeito do coronavirus (COVID・ l9)・  em atendimento a 

Secretaria Municina竺些虹Mediante expost豊n9o竺to forma聾「a a cont讐鷲鷲鷲烈聖  
MPflWC) COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no 
('NPIn' 1O1SQ44610001-03. corn endere9o comercial a Rua Caf Filho A Mandacaru, 700 A, 
RairrnMandacaru.Jeauie - BA. CEP: 45.207-370. pelo valor global de R$ 13.250.00 (treze mil e 
duzentoseciquenta reais), vigencia do contrato de 23/03/2020 at 27/03/2020. Ora ratificado 

Po96es, Estado da Bahia, 23 de mar9o de 2020. 

Gabinete do Prefeito, 	de maro de 2020. 

● 



Po96es, BA, 23 de mar9o de '20 
、  

E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CERTIDO DE PUBLICAいO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITACAO No 068/2020 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determina"o legal, o parecer conclusivo 
do processo de DISPENSA DE LICITA9AO, cujo objeto 白  fornecimento de mascar白  como 
medidas oreventivas a resoeito do coronavirus (COVID-19). em atendimento a Secretaria Municioal 
oe b auae.M eaianie exposto ian9o o MiO iormai para a coniraia9ao ae P RUN i U MLVIUU 
COMERCIO E SERVIOS LTDA ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ no 
10.389.446/0001-03, com endere9o comercial a Rua Caf Filho A Mandacaru, 700 A, Bairro 
Mandacaru,Jequie - BA, CEP: 45.207-370, pelo valor global de R$ 13.250,00 (treze mil e duzentos 
e ciquenta reais), foi devidamente divulgado com publica9白o no mural da Prefeitura 

Secret自rio Municipal de Administra"o e Planejamentos 

● 



carenhas 
ipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

HOMOLOGAcAO DA DISPENSA DE LICITAいO N。  068/2020 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades do an. 24, Inciso H, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。  
9.412/18, e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITACAO n。  068/2020 - Objeto: 
fornecimento de mascard como medidas preventivas a respeito do coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa丘de. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrataao de PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVIOS LTDA ME, pessoa juridica de direito 
privado, inscrito no CNPJ n 10.389.446/0001-03, com endere9o comercial a Rua Caf Filho A Mandacaru, 
700 A, Bairn Mandacaru,Jquie BA. CEP: 45.207-370. pelo valor global de R$ 13.250,00 (treze mi! e 
duzentos e ciquenta reais). 
A Comisso Permanente de Licita9ao, atraves de seu Presidente, dever自  tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: R$ 13.250,00 (treze mil e duzentos e ciquenta reais). 

Gabinete do Prefeit,, 3 de maro de 2020. 



ItPREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 
轟CNPJ: 14.200.242/0001-65e 

Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza頭o do fornecimento de mascar como medidas preventivas a respeito do 
coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude . Mediante exposto lan9o 
o Ato formal para a contrata叫o de PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, pessoa 
juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n。  10.389.446/0001-03, com endereo comercial a Rua Caf 
Filho A Mandacaru, 700 A, Bairro Mandacaru,J'quie - BA, CEP: 45.207-370, pelo valor global de R$ 
13.250,00 (treze mil e duzentos e ciquenta reais), e posterior quita 自o. 

Gabinete do Prefeito, 	de maro de 2020. 

Leandro L :joMasjarenhas 
te o[ viuniemat 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CONTRATO 

' 



PREFEITURA MtJNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHtA 

SECRETARIA MUNiCIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.1 13.324/0001-52 

CONTRATO No115/2020 FMS 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 

MUNICIPAL 	DE 	POCOESCOM 

COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAODE DE POCOESE A EMPRESA 
PRONTO M'DICO COMERCIO E 

SERVICOS LTDA ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 

p自blico, com sede situada na Pra9a da Bandeira, no 02, centro, Po96es-Bahia ・  FONE/FAX (77) 

3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo lIm. 

Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com COPARTICIPA9AO DO FUNDO 

● MUNICIPAL DE SAロDE DE POcoES, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito p"blico, 

inscrito no CNPJ sob o n。  11.115.324/0001-52, com sede na Rua Cardeal da Silva, no75, centro, 

Po96es-Ba, CEP. 45.260-000, neste ato representado pelo Secretrio o Sr. Jorge Luis Santos 

Lemos, brasileiro, inscrito no CPF sob n。  466.638.785-49, doravante denominado, 

CONTRATANTE, e a empresa PRONTO M'DICO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, 

pessoa juridica de direito privado,lnscrito no CNPJ n。  10.389.446/0001-03, com endereo 

comercial Rua Caf Filho A Mandacaru, 700 A, Mandacaru,J6quie - BA, CEP: 45.207-370, aqui 
denominada CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE LICITAAO n。  068/2020, nas 

disposi叩es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem 

celebrar o presente contrato de fornecimento, mediante as cl自usulas e condi加es seguintes: 

● 

CL USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de mascar como medidas preventivas 

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

1.2 conforme descri加es da DISPENSA DE LICITACAO n。  068/2020 

§10 A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato, acrscimos 
ou supress6es na aquisi 白o dos materiais objeto da presente licita"o, de at 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei no 8.666/93 com suas 
ulteriores altera加es 
§2。  A presente contrata●o est白  sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE 
LICITA9AO n。  068/2020, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal n。  
131/2020, Portaria do Minist6rio da Saロde no 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4o: E Nas 
contrata96es para aquisi 』o de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da 
emergncia que trata esta Lel ser admitida a apresenta9音o de termo de referncia simplificado 
ou de projeto b白sico sim plificado. [Incluido pela Medida Proviso ria no9 」  6. e 2020) 
CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUいO 

I 	PftIPITU A fl MUNICIPAL 

Rua cardeaI da siIva n。 75 cen廿。  P叫6eシBAfone (77四 350 

41・・・・‘戸一・・ ら”‘”ノ  

Rua: cardeal da Silva, no 75, centro, Po6es-BA, Fone: (77 ff 350 



PREFEITLIRA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAiLA 

SECRETARIA MUJNICIPAL DE SAUDE 
CNN: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

a) O Regime de Execu"o do presente Contrato e de Pre9o por item, independentemente de 

transcri"o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 

Federal N。  8883/94 

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

c) A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, n白o eximir 白  contratada 

de total responsabilidade na execu"o do contrato 
§jO o recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar aps adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera96es da 

Lei 8.883194 

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, não eximirá à contratada 

de total responsabilidade na execução do contrato. 

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

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

Lei 8.883/94. 

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

acordo com as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 

● 1. 058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 0 prazo do Contrato será da data de sua assinatura ate o dia 27 de março de 2020, e de 

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

• 1.058 do Codigo Civil Brasileiro; 

CL USULA QUARTA - PRECO, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Preo Total do objeto ora contratado ser de R$ 13・250,00 (treze mil e duzentos e 

ciquenta reais), resultante das quantidades constantes da proposta de Preos. 

4.20s Preos ofertados sero fixos e irreajust白veis 

§ 10 Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos e 

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

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

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

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

§ 3 。 Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscali ei ou Recibo, o 

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

W 

	

	Corre9ao, ficando estabelecido que esse intervalo ae tempo nao sera consiaeraao para emito cm 

qualquer reajuste ou atualiza●o do valor contratual 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Preço Total do objeto ora contratado serà de R$ 13.250,00 (treze mil e duzentos e 

ciquenta reals), resultante das quantidades constantes da proposta de Preços. 

4.20s Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. 

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

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

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

deste instrumento. 

§ 2° 0 pagamento serà efetuado, em até 30 (trinta) dias epos a apresentação da Nota 

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

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

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

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

qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

CLUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

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

Orament白ria a seguir especificada 

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

Orçamentária a seguir especificada: 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.304.09.2_042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.0444 — Manuten :o do Bloco MAC — Média e Alta Com•lexidade 

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

14 - Transferência de Recursos 

PPUP(ITU.A fl MUNICIPAL?ooes 
1101 

Rua: cardeal da Silva, no 75, centro, Po96es-BA, Fone: (77) 3431 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Pogões-BA, Fone: (77) 3431 

   



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHL& 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA心DE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAcoES DAS PARTES CONTRATANTES 

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白  legal e financeiramente responsvel por todas as obriga96es e 

compromissos contraidos com terceiros, para a execu9白o deste Contrato, bem como, pelos 

encargos trabalhistas, previdenci自rios, fiscais, securitrios, comerciais e outros fins, a eles no 

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, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza"o ou 

acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

S 	A 1 4 A CONTRATADA assumir自  a responsabilidade total pela execuao do contrato 

6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades 

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

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

Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.1.7 A CONTRATADA dever自  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 白  Prefeitura Municipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 

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

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

sua ocorrncia, sob pena de n白o serem considerados; 

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

Pararafo u nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 

W 	a) Prova de regularidade junto a トazenaa Municipal; 

b) Prova de regularidade junto 自  Fazenda Estadual; 

c) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a 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 obriga"es financeiras decorrentes 
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

6.2.2 A fiscaliza,o do fornecimento ser por t白cnicos da CONTRATANTE ou por equipe 

especializada, designada 
6.2.3 Poder a fiscalizaco ordenar a susoens白o total ou parcial dos servicos. caso n白o seiam 
atenaicas, aentro ae 4ど  (Quarenta e OITO) noras, as reciamacoes aue tizer.isem preruizo ce 

outras san9oes que possam se apricar a UUN IKA I 1kv/k. 	 U一A J 

Rua: cardeal da Silva, no 75, centro, Po96es-BA, Fone: (77) 343143 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

6.2.4 Ordem de Compra 

CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES 

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

gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra"o P"blica e a reincidncia na 

pr白tica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san"es administrativas 

previstas na Lei Federal n。  9.784/99 

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

e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n白o acarretem 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加es legais, garantida a prvia e ampla defesa em 

orocesso administrativo 

	

V 	7.1.3 A inexecu"o contratual, inclusive por atraso injustiticaclo na execuao ao contrato, 

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

infra"o, obedecidos os seguintes limites m白ximos 

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

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

negar-se a efetuar o reforo da cau"o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 

convoca9ao; 

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

fixa inicial; 

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

ao trigesimo 

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. aolicada ao6s reaular orocesso administrativo, ser descontada da aarantia do 

	

~ 	contrataao tartoso 

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

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

pela Administra"o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 

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

diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta 
7.1.3.5 As multas previstas neste item n白o tem carter compensat6rio e o seu pagamento n白o 
eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es 

cometidas 

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

impedimento de contratar com a Administra"o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposi96es legais citadas 

7.1.5 Sero punidos com a pena de declarac白o de inidoneidadelDara licitar 

e contratar com a AaminlstraCao, enquanto perdurarem os motivos determinanteS da ounic白o ou 

‘ーv、v.. Rua: cardeal da Silva, n。 75, centro, Po96es-BA, Fone: (77) 3431-4350 	/ I 	I 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

CLAUSULA OITAVA ・  DA INEXECUいO E DA RESCISAO 
8.1 A rescis白o poder白  ser: 
82 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescis白o imediata, 

com as consequ白ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os motivos 

aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores altera加es, 
sem prejuizo de outras san"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 Administra"o P自blica, em caso de rescis白o 

administrativa prevista no art. 77 e seauinte da Lei n』  8.666/93 e suas alterac6es 

	

' 	a.4 i-'oaera ainaa o Municipio ae rooes, UA, a seu criterio 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 execu"o do CONTRATO at6 a data da rescis白o. 
8.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CL USULAS contratuais, 
especifica中es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, contados 
da intima"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 ・  CONDICOES GERAIS 
9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi白rios, planos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 

	

」 	executado p or ela 

	

w 	り・z M しL)1N I flkk I MN it reserva-se o atreito ae suspender temporariamente 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"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' regido pela Lei n。.。  8.666/93, a fim de dirimir alguma d"vida em casos 
omissos 

CLUSULA D'CIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 
10.1 As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu9白o, 
const忙uIndo este contrato tituIo executIvo e虻「a」UdにIaI， 「essaIvadaacobra 	reta, mediante constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobra 
reten"o ou compensa"o de cr6ditos, sempre que possivel 
CLUSULA D'CIMA PRIMEIRA - FORO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAもDE 
CNP.J: 11.113.324/0001-52 

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

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

Contrato 
11 .2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 

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

conforme 

Po"es - Bahia, 23 de Mar9o de 2020 

scarenhas 

ai 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE pogõEs 
ESTADO DA BAHIA 

SMV COMERCIAL FARATACECTICA LTDA, 
pessoa juridica de direito privackninscrito no CNN 

sob 	if 	19.841.791/0001-00.com 	endereço 
comercial a Rua: E VL MARINA. It 353.Etairro: 
Felicia, Vitória da Conquista-BA, CEP: 45.055-792 
Objeto fornecimento de mascaras como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID- 
19). para os profissionais dc saúde da atenção 
básica em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saiide 

CONTRATO N" 118/2020 
EMS 

RS 19.975.00 

31/03/2020 Á 
14/04/2020 	LICIT 

DISPENSA DE 
AÇÃO 78" 072/2020 

EUCAR COMERCIO DE PECAS PARA 
VEICULOS SERVICOS E TRANSPORTE 
LTDA, inscrito no CNPJ sob is" 10.586.548/0001-
19. corn endereço AV. Juscelino Kubitschck, if 

296, 	Bairns: 	Pituba, 	Poçoes-Bahia. 	CEP: 
45_260.000, objeto do presente Contrato prestação 
dc 	serviços 	mccinicos, 	garantindo 	assim. 
continuidade dos serviços prestados atrin es da Troia 
de ceiculos vinculados a Secretaria Municipal de 
Sande 

CONTRATO NI 108/2020 
FMS 

RS 228.655.00 

1103/2020 A 
3012/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 
N° 013/2020-SRP. 

20TAMAR - COMERCIO DE PECAS E 
TRANSPORTES 	RODOVaRIOS 	LIDA, 
pessoa jurídica dc direito privado.Inscrito no CNPI 
if 14.378.830/0001-61, com endereço cornercial 
Av. Presidente Dutra, 3208, Centro. Vitoria da 
Conquista - Bahia, CEP: 45.000-010 representado 
nest ato por pelo o Sr. Sr. Santo Mendes Lima, 
inscrita no RG sob o ri" 12820575-02 SSP/BA c 
CPF 	n" 	016.755.885-46 	objeto 	fornecimento 
parcelado de bilhetes de passagens intermunicipal e 
aos pacientes do Tratamento Fora a Domicilio - 
TFD em avendimenw a Setretaria Municipal de 
Sande. 

CONTRATO N " 107-1/2020 
EMS 

RS 100.000,00 
1163/2020 A 
31/12/2020 

PREGÃO 
PRESENCIAL N" 

016/2020. 
. 

LUIS CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA - ME, 
pessoa juridica de direito privado,Inscrito no CNPJ 
n° 14.576.608/000073, corn endereço comercial 
Rua Botupora. 37. Alto do Cnizciro. MacaPbas - 
BA - CEP 46.500-000 Objeto a aquisiyao de 
Climatizador 	Ecaporatico, 	destinado 	as 	novas 
instalações da Famuicia MunicipaLcomo garantia 
de assistência qualificada ao referido setor que esta 
vinculada a esta secretaria 

CONTRATO N" 111,2020 
EMS 

RS 7.000.00 

1663/2020 A 
31/05/2020 

DISPENSA E DE 
LICITAÇ TAO N• 067/2020 

MARCOS VENLNCIO DOS SANTOS EIRELL 
inscrita no CNPJ sob o n" 05.921.072/0001-95, 
corn endereço comercial a Rua Virgilio DamMio n" 

Próteses dentirias, conforme Politica Nacional de 
Saúde 	Bucaloriundos 	do 	Crinienciamcnto 	n" 
001/2020. 

126, Centro. Valência. Bahia Objeto serviços de TNX CONTRATO N" 112-1/2020 
FMS 

RS 89.460.00 

16103/2020 A 
31/12/2020 

044/2020 FMS 

ORLANDO 	OLIVEIRA 	SILVA 	JUNBIO 
LTDA, 	inscrito 	no 	CNPJ: 	sob 	o 	it 
35.938.926/0001-07. com 	eadereco residencial il 
Rua 	Zeferino 	Correia 	77.Centro 	Vitoria 	da 
Conquista 	- 	Bahia, 	CEP: 	45.000520 	Objeto 
serviços 	Medicos de Plantio em Unidade de 
Pronto Atendimento durante 12 horas, antra os dias 
de segunda a sesta - feira dc acordo tabela 01 ( 
hem 01). e tabela 01 (item 04) Permanencta em 
Plantão 	em 	Unidade 	de 	Pronto 	Atendimento 
durante 24 entre os dias Sábado a Segunda-feira 
horas oriundos do Credenciainento It 005/2019 

CONTRATO N" 102/1020 
[NIS RS 8.000.00 

01/03t2020 Á 
30/0412020 

IN X 043/2020 FMS 

PRONTO 	MEDICO 	COMERCIO 	E 
SERVIÇOS LTDA ME. pessoa jtuidica de direito 
pricivio.inscrito no CNPJ if 10.389.445/000I-03, 
corn 	endereço 	comercial 	Rua 	Cark 	Filho 	A 
Mandacaru, 700 A. Mandaearu1equic - BA, CEP: 

7n 45.207-3 	°hie°, o fornecimento de 	mascara 
como 	medidas 	preventivas 	a 	respeito 	do 
coronavirus 	(COv1D-19), 	ern 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Sande 

CONTRATO N° 1152020 
EMS 

RS 13.250.00 

I 

23/03/202G Á 
27/03 2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO IN" 0611/2020 

EDTLSA DE OLIVEIRA MEIRA. pessoa (Lies, 
inscrita no CPF n° 423.471.575-15, residente e 
domiciliado na Prim Luis Viana. it 	18. 'Banco 

IS- 2911020 	F CONTRATO 	
- 	i EMAS 

1 

(1103/2020 A 
31/12/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO ar 056- 

1/2020 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  068/2020. 

A Comiss百o Permanente de Licita 豆o de Po96es - Bahia. corn base no art. 24. Inciso II, da Lei 8.666/93, 
Decreto Municipal n。  131/2020, Portaria do Ministrio da Sade no 188/2020 e LEI 13.97912020 art 4。, e 
suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITAいO 
N 068/2020・  OBJETO: Fornecimento de mascar' como medidas preventivas a respeito do coronavirus 
(COVID- 19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sade CONTRATADOPRONTO M E DICO 
COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, pessoa jurdica de direito privado,lnscrito no CNPJ ti0 
10.389.446/0001・03, com endere9o comerciaL Rua Caf Filho A Mandacaru, 700 A, Mandacaru,Jquie - 
BA. CEP: 45.207-37OValor global do objeto Adjudicado' de: RS 13.250,00 (treze mil e duzentos e 
cinqenta reais).Corn Vigencia 27/03/2020, Comiss豆o Permanente De Licita9且o, 23 de maro de 2020 
Jo言o Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N・  068/2020. 
A Prefeitura Municipal de Pog6es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II. da Lei 8.666/93, Decreto 
Municipal n 131/2020, Portaria do Ministrio da Sade n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 40, e suas 
altera6es posteriores, e no Parecer Juridico, toma pbblico a Ratifica9ao do Ato da DISPENSA DE 
LICITAcAO N 068/2020, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITAcAO e 
Parecer Jurdico emitido pelo Procurador Jurdico Municipal vem fonnalizar A DISPENSA DO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO. para contrata9ao direta de PRONTO MもDICO COMERCIO E 
SERVI 二OS LTDA ME, pessoa jurdica de direito privado.Inscrito no CNPJ no 10.389.446/0001-03. corn 
endereo comercial Rua Caf Filho A Mandacaru, 700 A, Mandacaru,J'quie - BA, CEP: 45.207-3700 
OBJETO o fornecimento de mascar como medidas preventivas a respeito do coronavirus (COVID-19), 
em atendimento a Secretaria Municipal de Sa白de Valor de RS 13.250,00 (treze mil e duzentos e cinquenta 
reais) corn Vigencia 27/03/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE 
LICITACAdevendo ser celebrado o contrato com: PRONTO MDICO COMERCIO E SERVICOS 
LTDA ME, Gabinete do Prefeito, 23 de mar9o de 2020). Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito 
Municipal 

IIOMOLOGAcAO DA DISPENSA DE LICITAcAO N。  06812020. 

O PREFPTTfl MI rNICIPAL DE POCOES. BAHIA, no uso de suas atribui96es legais. e tendo em vista 

ilie品m eumnridas todas as formalidades da Leブ8.666/93 com as mo4勲鷲es introduz窯碧e竺  
-I--姦F7g.88 .Leis n 8.883/94 e n 9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITAcAO N。  068/2020. - OBJETO o 
fhrnecin,entn de mascar como medidas preventivas a respeito do coronavirus (COVID-19). em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sade, atentando ao Parecer da COMISSAO PERMANENTE DE 

LICI丁ACAO. HOMOLOGA o processoきPド讐1！§A共翌里ぎ禦’par讐 e讐鷲三勢二91聖豊  
empresa PRoNTO MDICO COMERCIO E SERVIOS LTDA ME. pessoa jurdica de direito 
nrivadoinserito no CNPJ n。  10.389.446/0001-03, corn endere9o comercial Rua Caf Filho A Mandacaru, 
700 A, Mandacaru,J'quie - BA, CEP: 45.207-37OCOMISSAO PERMANENTE DE LICITAcAO, 
atravs de seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o de 
RS 13.250,00 (treze mii e duzentos e cinquenta reais).) com Vigencia 27/03/2020), Gabinete do Prefeito, 
23 de mar9o de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas ・  Prefeito Municipal 
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EXTRATO DO CONTRATO N。115/2020 FMS 

DISPENSA N。  068/2020. 

CONTRATANTE - PREFEiTURA MUNICIPAL DE POぐ6ES COM COOPARTIC1PACAO DO 
FUNDO MUNICPAL DE SA6DE, inscrito no CNPJ sob o n。  11.113.324/0001-52. com  sede' Rua 
Cardeal da SUva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260-000. representado por Jorge Luis Santos Lemos 
CONTRATADO - PRONTO MDICO COMERCIO E SERVICOS LIDA ME, pessoa jurdica de 
direito privado,Inscrito no CNPJ if 10.3X9.446/000i-03, com endere9o comercial Rua Caf Filho A 
Mandacaru, 700 A, Mandacaru.Jquie - BA, CEP: 45.207-3700BJETO: Fornecimento de mascar como 
medidas preventivas a respeito do coronavirus (COVID・19), em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sa"de Oriundo da Dispensa de Licita9do N。  068/2020. Data do Contrato 23/03/2020: Valor do Contrato: 
ItS 13.250,00 (treze mil e duzentos e cinqenta reais)27/03/2020 Secretario Municipal de Sade Jorge 
Luis Santos Lemos, Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas 
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ADJUDiCAcAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITAcAO N。  068/2020. 

44 flemjss加  Pennanente de Licitaco de Poc6es~ Bahia, corn base no art. 24, Inciso II. daLei 8.666/93・  Decreto Municipaln 

k131/20猫嵩品帯お論話桑応  da Sa白de n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 40, e suas altera'6es posteriores. ?n?Yaff讐  

Jur dico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITA（どAU N' Ubどf ZULU. Ubit iU:rOrfleciflieL豊豊とlas梁恰と岩ど  
medidas preventivas a respeito do coron型型S隻U VI.L)-里と cm atenuimentu . a ‘些鷲竺」土ごで翌ぢ二ご 、二『】『二 
ミiiふ報丘Ab6PR6NTO 血DICO COMERCIO E SERVI 竺FDA準・Pessoa 無映き讐些聖vado.l緊ntミlJl8 
巌可Fi蘭§菜扇扇＆b江論巳ndere6 comercial Rua Caf Filho A Mandacaru, 700 A・ Mandacaru,J独里二讐,CEP:. 

45.207-37OValor global do o可eto A可udicado e世ド‘13.2つり・四gや牛mi二讐讐翌と’黒讐誉豊．」ご。ノ I;1;’』」品芸〔岸ニ
務ii扇気＆盆蒲詮品ら姦正De Licita9ao, 23 de mar'o de 2020. Joo Pedro Ribeiro Do Nasciment。一PRESIDENTE 

DACOMISSAO; 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N。  068/2020. 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base tio art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Decreto Municipal n。  131/2020, 
Portaria do Ministrio da Sabde ti0 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。. e suas alterac6es nosteriores. e no Parecer Jurdico 
~la DUDLICO a 」くanncaCao ao AIO cia visr上N51k Uヒ LILt IALAU r'.r リb8/2UZU. contorme narecer da LUMISSAI) 

KMAJNtN It Vt LILI IA AU e rarecer JUnUlco emmao peto rrocuractor Jurictico Municipal vem tormalizar A 
DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATORTO, para contrata中o direta de PRONTO MEDICO COMERCTO E 
SERVIOS LIDA ME, pessoajuridica de direito privado,Inscrito no CNPJ n。  10.389.446/0001-03, com endere9o comercial 
Rua Caf Filho AMandacaru, 700A, Mandacaru,J 6quie BA, CE?: 45.207-3700 OBJ ETOo fornecimento de mascar' como 
medidas preventivas a respeito do coronavinis (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa6de Valor de PS 
13.250,00 (treze mil e duzentos e cinQuenta reais) corn Vigencia 27/03/2020. constante do resneetivo Processo de DISPENSA 
m二LILI IAI戸koevenuo ser ceteoraco o contrato com・ rKUN I ti NttL)lL.0しUMLtLIUとst1t\/ Iい35 LI liA M1. Uabtneに  
do Prefeito, 23 de maro de 2020). Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N" 068/2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES, BAHIA. no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que foram cumpridas 
todas as formalidades da Lei n 8.666/93 corn as modifica96es introduzidas pelas Leis n0 8.883/94 e a。  9.648/98, ante a 
nISPPMSA flP. T ICITACAONo O682020.一  OBJETO o fornecImento de mascar corno medidas preventivas a respeito do 

coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal d C saude, atentanuo ao rarecer cia しUMI 551kV 

PERMANENTE DE LICITACAO, HOMOLOGA o processo dc DISPENSA DE LIC[1AしAU. para a contrata9ao Wreta Ga 
emoresa PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVIOS LTDA ME, pessoa jurdica de direito privado,Inscrito no CNPJ n。  
10.389.446/0001-03, coin endere9o comercial Rua Uste F lIflo A Mandacaru, IOU A. Manoacaru.Jequie - bA. Ltr ・  '4D・ZU I- 

'17000MISS AO PERMANENTE DE LICITACAO. atraves de seu Presidente, dever' tomar as medidas cabiveis, tendo em 
'ista o Valor Global do servi9o de: 1(5 13.2う0,UU (treze mil e auzentos e cinquenta reais).) com vigencia Z//UiノL%JLU) 

Gabinete do Prefeito, 23 de mar9o dc 2020. LeandroArajo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

EXTRATO DO CONTRATO N。115/2020 FMS 
DISPENSA N" 068/2020. 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES COM COOPARTICIPACAO DO FUNDO MUMCPAL DE 
sAI'IflF, inRcntono CNPJ sob ono 11.113.3240001-52, com sede a Rua Cardeal da Silva. 75 Bairo Centro二  CEP. 45.260- 

6面『；'i;i気hdop。「 Jorge Luis Santos Lemos CONTRATADO - PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVI9OS LTDA 
MEnessoa jurdica de direito privado.Inscrito no CNPJ n。  10.389.446ノ0001-03, coin endere9o comercial Rua Caf Filho A 
Mandacaru, 700 A. Mandacaru.J'quie - BA. CEP: 45.207-3700BJFTO: Fornecimento de mascar como medidas 
preventivas a respeito do coronavlrus (COVID- 19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude Oriundo da Dispensa de 
Licita9ao N。 068/2020. Data do Contrato 23/032020: Valor do Contrato: PS 13.250,00 (treze mil e duzentos e cinquenta 
reais)27/03/2020 Secretario Municipal de Sa"de Jorge Luis Santos Lemos, Prefcito LeandroArajo Mascarenhas. 




