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欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
:、声‘L 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 149/2020. 

MODALIDADE LICITAT6RIA: DISPENSA DE LICITA9AO N。  111/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Sa自de. 

OBJETO: Aquisi o de camisetas para atender a demanda das servidores que est白o a servi9o 

das Barreiras Sanit白rias1 Fiscahza9白o e Equipe de Apoio, na combate ao COVID-19, em 

atendimento a Secretaria Municipal de Sa白de deste Municipio. 

CONTRATADO: FLAVIA VERONICA ROCHA DE OPLIVEIRA 07473586564, pessoa juridica 

de direito privado, inscrito no CNPJ n。  14.683.163/0001-20, com endere9o comercial 白  Rua 

Osmar Mor&ra Cunha n。  89, Bairro Alvorada, Bom Jesus da Serra, BA, CEP: 45.263-000 

VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) 

EMBASAMENTO LEGAL: Art 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto Federal no9.412/2018 e 

Portaria do Minist白rio da Sa"de n。  18812020 e LEI 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  

926/2020 

DATA DA DISPENSA: 21 de agosto de 2020 

DATA DA RATIFICACAO: 21 de agosto de 2020 

DATA DA CONTRATACAO: 21 de agosto de 2020 

VIGENCIA: 21/08/2020 at6 31/08/2020. 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA9AO - PORTARIA N。  001/2020 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



AUTUACAO 

Aos 14 (quatorze) dias do m's de agosto de 2020, autuo o ofcio requisit6rio 

da secretaria e os documentos que adiante se v. 

お  
Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 149/2020 

OBJETO: Aquisio de camisetas para atender a demanda dos servidores que est白o a servi9o 
das Barreiras Sanitrias, Fiscaliza9白o e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio 

' 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 14 de Agosto de 2020 

Oficio 	/2020 

Ao Gabinete, 

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

SOLICITA9AO 

Exp6e-se a necessidade aquisi"o de camisetas para atender a demanda das servidores que esto 
a servi9o das Barreiras Sanit自rias, Fiscaliza"o e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio. 

Exmo. Sr. Leandro Arajo Mascarenhas 

D.D. Prefeito Municipal de POCOES 

Estimando a continua garantia da excelncia dos servi9os prestados pela Secretaria Municipal de 
Saude do Municpio de Po96es-BA, solicito que se inicie o Processo de Dispensa de Licita"o para 
aquisi"o de camisetas para atender a demanda dos servidores que esto a servi9o das Barreiras 
Sanit白rias, Fiscaliza"o e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-1 9, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sa"de deste Municipio 

Da Justificativa 

Considerando que a Lei n。  8.080, de 19 de Setembro de 1990, Lei Org白nica da Saude ー  regula as 
a9es e servios de sa"de e institui o Sistema u nico de Sa自de (SUS); bem como em seu Art. 2 
disp6e que a sa"de' um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condi加es 
indispens白veis ao seu pleno exercicio; 

Considerando a Lei n。  13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, que dispe sobre as medidas para 
. enfrentamento da emergencia de s型9 pロblica de importncia internacional decorrente do 
ー  しoronavirus responsavei peio surto ロe zuiり, especmcamenie ao .Rn. 4 que oiz 

Art. 4。 E dispens台vel a licita戸o para aquisi,o de bens, servi9os, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emerg白ncia de saロde publica 
de import白ncia internacional decorrente do coronavirus de que trata esta 
Lei. (Reda"o dada Dela Medida Provis6ria n 926. de 2020) 

§ 1。 A dispensa de licita"o a que se refere o caput deste artigo' temporria e 
aplica-se apenas enquanto perdurar a emerg白ncia de saロde pdblica de import白ncia 
internacional decorrente do coronavirus 

§ 2。 Todas as contrata96es ou aquisi96es realizadas com fulcro nesta Lei sero 
imediatamente disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de 
computadores (internet), contendo, no que couber, alm das informa戸es previstas 
no§ 3o do art. 8o da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011 o nome do 
contratado, o n"mero de sua inscri"o na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor e o respectivo processo de contrata弾o ou aquisi o 

§ 3。 Excepcionalmente, ser possivel a contrata"o de fornecedora de bens, 
servios e insurnos de empresas que , estejam corn 	___ 
iniuorieivaue ueciaraaa ou cam o aireito ae participar ae 	= 

Rua: Cardeal da Silva, 75, Cento, Po6es-Ba e・maii: tlnanceirosaude2017@raw.com, Fone. (77) 3431-4350 』‘篇器帯麟  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA心DE 
CNN: 11.113.324/0001-52 

licita"o ou contratar com o Poder P自blico suspenso, quando se tratar, 
comprovadamente, de 自  nica fornecedora do bem ou servi9o a ser adquirido. f Incluido 
pela Medida Provis6ria no 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. 4o n白o se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se 
responsabilize pelas plenas condi96es de uso e funcionamento do bem 
adquirido. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 20201 

Art. 4o-oB Nas dispensas de licita"o decorrentes do disposto nesta Lei, 
presumem-se atendidas as condi加es de: flncluido pela Medida Provis6ria no 926. de 
2020) 

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

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

Ill - exist白ncia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta9白o de servios 
equipamentos e outros bens, p白blicos ou particulares; e f Incluido pela Medida 
Provis6ria no 926. de 20201 

IV - limita"o da contrata9白o 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa"o 
de emerg邑ncia. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926. de 20201 

Art. 4o-C Para as contrata加es de bens, servi9os e insumos necess白rios ao 
enfrentamento da emerg白ncia de que trata esta Lei, n白o ser白  exigida a elabora"o de 
estudos preliminares quando se tratar de bens e servi9os comuns. (Incluido pelp 
Medida Provisria no 926. de 20201 

Art. 4。-D O Gerenciamento de Riscos da contrata,o somente ser exigivel 
durante a gestao do contrato.' Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 20201 

Art. 4-E Nas contrata96es para aquisi9自o de bens, servi9os e insumos 
necess自rios ao enfrentamento da emerg'ncia que trata esta Lei, ser admitida a 
apresentaC'o de termo de referncia simplificado ou de projeto b自sico 
simplificado. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 2020) 

§ jO O termo de referncia simplificado ou o proleto b'sico simplificado a 
que se refere o caput conter: (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

I ・ declara9ao do objeto; ( Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

II - fundamentaC'o simplificada da contrata9'o; (Includo pela Medida 
Provis6ria no 926. de 2020) 

Ill - descriCao resumida da solu9ao apresentada- (Incluido pela Medida 
Provis6ria n。  926. de 2020) 

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

V - crit'rios de medi9'o e pagamento' (Incluido pela Medida Provis6ria if 
926. de 2020) 

VI ・  estimativas dos preCos obtidos por meio de, no minimo, um dos 
seguintes parmetros: (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal (Incluido pela Medida Provisria n  
926, de 2020) 	 1一  

Rua: cardeal da Silva, 75, cento, Po6es-Ba e-mail: tlnanceirosaude2011@gnail.ccxn,  Fone: (77) 3431-4350 嵐巨昔麟  
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PREFEITURA MUNICiPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA心DE 
CNPJ: 11.113.32410001-52 

b) pesquisa publicada em midia especializada (Incluido pela Medida 
Provis6ria n。  926, de 20201 

c) stios eletrnicos especializados ou de dom inio amplo' (Incluido Dela Medida 
Provis6ria no 926, de 20201 

d) contrata"es similares de outros entes p自blicos; ou (Incluido pela Medida 
Provis6ria no 926, de 20201 

e) pesquisa realizada com os potenciais fomecedores; e (Incluido pela Medida 
Provis6ria no 926, de 20201 

VII - adequa"o orament白ria. (Incluido Dela Medida Provis6ria n。  926, d, 
20201 

§ 2 。 Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, ser 
dispensada a estimativa de pre9os de que trata o inciso VI do caput.I Incluido pela 
Medida Provisria no 926. de 2020) 

§ 3 。 Os pre9os obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI 
do caput n白o impedem a contrata9白o pelo Poder Pロblico por valores superiores 
decorrentes de oscila96es ocasionadas pela varia"o de preos, hiptese em que 
dever自  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 apresenta弾o de documenta"o relativa 白  regularidade fiscal e trabalhista 
ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilita"o, ressalvados a 
exig白ncia de apresenta"o de prova de regularidade relativa 白  Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7o da 
Constitui戸o. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 20201 

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

§ 10 Quando o prazo original de que trata o caput for nロmero i mpar, este ser 
arredondado para o numero inteiro antecedente. (Incluido pela Medida Provisria n  
926, de 2020)  

§ 2o Os recursos dos procedimentos licitatrios somente tero efeito 
devolutivo. (Incluido pela Medida Provis6ria n 926, de 20201 

§ 3。  Fica dispensada a realiza"o de audincia p自blica a que se refere o旦血  
39 da Lei no 8.666, de 21 de iunho de 1993 para as licita加es de que trata 
o caput. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

Art. 4。-H Os contratos regidos por esta Lei ter白o prazo de duraいo de at seis 
meses e podero ser prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a 
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situa"o de emerg'ncia de saロde 
p白blica. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926. de 20201 

Art. 4。-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, 
a administra'o p自blica poder自  prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, 
nas mesmas condi96es contratuais, acr'scimos ou supress6es ao objeto contratado, 
em at白  cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. (Incluido Dela 
Medida Provis6ria no 926. de 2020) 

Rua: cardeal da SIIva, 75, centro, Po es・Ba e-mail: 1nanceirosaude2Ol7Ownail.van. Fone: (77) 3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Considerando a Portaria 188/2020 do Minist'rio da Sa自de, que declara Emerg白ncia em Sa"de 
Pロblica de import白ncia Nacional (ESPIN) em decorrncia da Infec9白o Humana pelo novo 
Coronavirus (2019-nCoV): 

Considerando a Portaria 188/2020 do Ministério da Saúde, que dedara Emergência em Sairde 
Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavirus (2019-nCoV); 

Considerando a exist6ncia de pandemia do Coronavirus - COVID-19 declarada pela Organiza叫o 
Mundial de Saode (OMS); 
Considerando a existência de pandemia do Coronavirus - COVID-19 declarada pela Organizaçáo 
Mundial de Saúde (OMS); 

Considerando que o Governo Federal qualificou a situa"o nacional em rela"o a Emergncia de 
Saude provocada pela pandemia do Coronavirus - COVID-1 9, como ESTADO DE CALAMIDADE 
P BLICA nos termos do Decreto Legislativo n.。  6, de 20 de maro de 2020, da lavra do Egrgio 
Congresso Nacional; 

Considerando que o Governo Federal qualificou a situação nacional em relação Emergência de 
Saúde provocada pela pandemia do Coronavirus - COVID-19, como ESTADO DE CALAMIDADE 
POBLICA nos termos do Decreto Legislativo n.° 6, de 20 de março de 2020, da lavra do Egrégio 
Congresso Nacional; 

Considerando que o Governo do Estado da Bahia qualificou a situa●o estadual em rela9白o 白  
Emero6ncia de Sa"de orovocada pela pandemia do Coronavirus - COVID・19, como ESTADO DE 
CALAMIDADE PUBLICA, nos termos do Decreto Legislativo n.' 2.041, ae 2a ae maro ae Luzo, aa 
lavra da Colenda Assembleia Legislativa do Estado da Bahia; 

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

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

• Considerando o Decreto n°. 156/2020, de 20 de abril de 2020, que decreta ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICiP10 DE POOES - BA em decorrência da pandemia do novo 
Coronavirus - Covid - 19; 

Considerando o Decreto n。. 238/2020, De 27 de julho de 2020 ・  Prorroga o Decreto 221/2020 at6 o 
dia 10 de agosto de 2020, que disp6e sobre medidas temporrias de enfrentamento e de preven o 
da emergencia em sa"de p自blica decorrente do Coronavirus - COVID-19 no Municipio de Po96esー  
BA 

Considerando o Decreto n°. 238/2020, De 27 de julho de 2020 - Prorroga o Decreto 221/2020 até o 
dia 10 de agosto de 2020, que disp6e sobre medidas temporbrias de enfrentamento e de prevençâo 
da emergência em saúde pública decorrente do Coronavirus - COVID-19 no Município de Poções - 
BA. 

Tendo em vista atender e apoiar as a96es de preven"o ao COVID-19, e para atender as 
necessidades atuais dos servidores p自blicos, estes que, atualmente, est白o prestando servi9os nas 
Barreiras Sanit白rias, Fiscaliza"o e Equipe de Apoio, justificamos a necessidade dessa Dispensa de 
Licita"o para aquisi"o de camisetas, que sero destinadas aos servidores publicos que est白o 
atuando nas Barreiras Sanit白rias, com o objetivo de dar identifica"o aos mesmos, pois est白o 
prestando servi9os de extrema importncia como captar, monitorar, orientar e notificar, se for o caso, 
a popula弾o em trnsito que est白  entrando no nosso municipio. As especifica96es quantitativas e 
qualitativas constam no Termo de Referncia 

● Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cota96es realizadas pela mesma, foi 
verificado que a empresa FLAVIA VERONICA ROCHA DE OLIVEIRA 07473586564, 白  a que melhor 
atende as demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie contrato entre o Fundo 
Municipal de Sa白de, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa FLAVIA VERONICA 
ROCHA DE OLIVEIRA 07473586564, inscrita no CNPJ sob n。  28.338.993/0001-25, cujo objeto 白  a 
aquisi9白o de camisetas para identifica"o dos servidores que esto a servio das Barreiras 
Sanit白rias, Fiscaliza"o e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sa"de deste Municipio, ficando o valor contratual em R$ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos reais). Vale ainda ressaltar que o contrato ter vig'ncia ao dia 21 de Agosto do ano 
em curso, com prazo at o dia 31 de Agosto do mesmo ano. Para maiores esclarecimentos, 
segue anexo Termo de Referncia Simplificado, Certid6es de Regularidade Fiscal Trabalhista e 
Tribut自ria da empresa e Propostas de Preos. 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota 白o 
Orament自ria a seguir especificada 

Tendo em vista atender e apoiar as ações de prevenção ao COVID-19, e para atender as 
necessidades atuais dos servidores públicos, estes que, atualmente, estão prestando serviços nas 
Barreiras Sanitárias, Fiscalização e Equipe de Apoio, justificamos a necessidade dessa Dispensa de 
Licitação para aquisição de camisetas, que sera° destinadas aos servidores públicos que estão 
atuando nas Barreiras Sanitarias, com o objetivo de dar identificaçâo aos mesmos, pois estão 
prestando serviços de extrema importância como captar, monitorar, orientar e notificar, se for o caso, 
a população em trânsito que esta entrando no nosso municipio. As especificações quantitativas e 
qualitativas constam no Termo de Referência. 

• Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cotações realizadas pela mesma, foi 
verificado que a empresa FLAVIA VERONICA ROCHA DE OLIVEIRA 07473586564, 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 FLAVIA VERONICA 
ROCHA DE OLIVEIRA 07473586564, inscrita no CNPJ sob n° 28.338.993/0001-25, cujo objeto é a 
aquisição de camisetas para identificaçáo dos servidores que estâo a serviço das Barreiras 
Sanitárias, Fiscafização e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde deste Municipio, ficando o valor contratual em R$ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos reais). Vale ainda ressaltar que o contrato Wit vig6ncia ao dia 21 de Agosto do ano 
em curso, com prazo ate o dia 31 de Agosto do mesmo ano. Para maiores esclarecimentos, 
segue anexo Termo de Referência Simplificado, Certidões de Regularidade Fiscal Trabalhista e 
Tributbria da empresa e Propostas de Preços. 

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

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde —COVID - 19 

Rua: Cardeal da Silva. 75, Centro. Po9‘・s-Ba ・・m・止 finam・Irosa " ・2017@● ・・iI.ccm, Eon・（77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, 75, Centro, Paribas-Ha e-mail: financeirosaude20170grnaitcom, Fone: (77)3431-4350 嵐‘霊芸鵬  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para a 
contrata"o de empresa para a presta"o dos referidos servios acima citados, neste municpio. 
Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para a 
contratação de empresa para a prestação dos referidos serviços acima citados, neste municipio. 

Na certeza de sua compreenso, elevando nossos votos de estima e considera"o, subscrevemo- 
nos
Na certeza de sua compreensào, elevando nossos votos de estima e consideração, subscrevemo- 
nos. 

Atenciosamente, Atenciosamente, 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secretria Municipal de Saude 
Lorena Santos Mascarenhas 
Secretária Municipal de SaCide 
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Segunda-feira 
10 de Agosto de 2020 
2 一 Arte 一 N' 896 Po96es F)iIrio Oficial do 

MUMCIPIO 
Decretos 

軸  

昌  

MUNICiPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

DECRETO N.. 245/2020. 

De 10 de agosto de 2020. 

Disp6e sobre medidas temporrias de enfrentamento e de 

preven"o da emerg6ncia em saロde pロblica decorrente do 

Coronavirus - COVID・1 9 no Municipio de Po加es - BA 

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

atribui"es que lhe s自o conferidas por Lei e 

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

Considerando o disposto no art. 163 e seguintes da Lei Org白nica do 
Municipio de PoC6es - BA; 

Considerando a Lei 13.97912020; 

Considerando a Portaria 188/2020 do Minist'rio da Sa"de; 

Considerando a exist6ncia de pandemia do Coronavirus - COVID-19 

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

Considerando o Estado de Calamidade P"blica estabelecido no Decreto 

156/2020; no Decreto Legislativo n。  2413 de 23 de abril de 2020, da Assembleia 

Legislativa do Estado da Bahia; 

Considerando o Decreto Estadual N。 19.742 de 04 de junho de 2020; 

Considerando os dados que indicam diminui"o da progress白o da doen9a 
no Municipio de Po加es - BA; 

Considerando a necessidade de ado"o de novas medidas temporrias de 

enfrentamento e preven9白o da emergencia em saロde p自blica decorrente do 
Coronavirus - COVID-19 no Municrpio de Po96es - BA; 

D E C R E T A: 

Art. 1。・  Este Decreto determina medidas emergenciais com vistas ao 

enfrentamento e preven●o da emerg'ncia em sa"de p"blica decorrente do 

Coronavirus - COVID-1 9 no Municipio de Po"es - BA. 

Pma山Bandsra. n' 02. Barn C・市o. CEP 45.260-00q p叫d”ー日A. 
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Art. 2。. Determina-se a suspensao dos alvars e a interrup9百o do 
funcionamento de qualquer atividade de 

I - 	bares, pizzarias, pubs, lanchonetes, servi9os de ambulantes, food- 

trucks, convenincias e similares; 

II - 	boates, casas de shows, casas noturnas, lounges, tabacarias, casas 

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

Ill ー 	clubes, associa加es recreativas e similares; 

IV - balne白rios, clubes poliesportivos, clubes de servio e de lazer; 

V - 	estabelecimentos que prestam servios de artes maciais, assim 

como demais atividades esportivas n白o constantes no inciso VI do art. 4。  deste 
Decreto; 

VI ・  servi9os de transporte de passageiros de van; 

VII - quaisquer outros servi9os, atividades ou reunies, p自blicos ou 
privados, n白o expressarnente excetuados no presente Decreto, que importem em 

concentra"o de pessoas, em locais abertos ou fechados, em n"mero superior a dez 

pessoas. 

§ 1。 Os estabelecimentos mencionados no inciso I deste artigo podero 

funcionar desde que exciusivamente para atendimento de servi9os de entrega em 

domicilio (delivery). 

§ 2。 Lanchonetes, pastelarias e cong'neres podero funcionar mediante 

retirada do produto no estabelecimento, n合o sendo permitida a entrada de clientes 

e/ou consumi9ao em seu interior 

Art. 3. A suspens白o dos alvar自s e a interrup弾o do funcionamento 
estabelecido neste Decreto n白o se aplica aos seguintes estabelecimentos comerciais 

e de presta"o de servios, considerados como servi9os essenciais, que trabalhem 

exclusivamente com 

I - 	servios de saロde, farm白cias, consult6rios odontolgicos, clrnicas de 

fisioterapia, assist白ncia m白dica, e hospitalar; 

II - 	hipermercados, supermercados, mercados, a9ougues, peixarias, 

hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos; 

lojas de venda de alimenta"o e medica"o para animais; 

lojas de venda de 白  gua mineral; 
Pr町ada Bandeira. ii' 02. Ram"o C・'100, CUP 45.260-000. P叫加S 日A 

Ill -IV - 
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S叩unda-feira 
10 de Agosto de 2020 
4 一 Ano 一 N.896 Po96es 

I)iario Oficial do 
W鵬酬o 

軸  

昌  

MUNICiPIO DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

padarias; 

gera"o, transmisso e distribui"o de energia eltrica e de g白s; 

ilumina"o pロblica; 

tratamento e abastecimento de 白  gua; 

capta9ao e tratamento de esgoto e lixo; 

processamento de dados ligados a servios essenciais; 

telecomunica9des e Internet; 

seguran9a privada; 

servigos funerrios; 

6ticas; 

XV ・  servios de transporte de passageiros de t自xi e mototxi; 

XVI - bancos, correspondentes bancrios, lotericas e cooperativas de 

crd町  

XVII - servi9os de fornecimento de oxig6nio; 

XVIII ・  postos de combustivel; 

XIX - borracharias e oficinas mec白nicas; 

XX - lojas de material de constru"o. 

§ 1。 Os servios de transporte de passageiro por txi somente podero 

realizar viagens com limita弾o a trs passageiros, com vidros abertos, adotadas as 

medidas estabelecidas no arts. 9 e 10 deste Decreto e pelas autoridades de saロde 
de preven9百o ao cont自gio e conten"o da propaga"o de infec"o viral relativa ao 

Coronavirus - COVID-1 9 

§ 2。 Os servios de transporte de passageiro por motot白xi somente podero 

realizar viagens desde que o passageiro faa uso do capacete aberto, adotadas as 

medidas estabelecidas nos arts. 9。  e 10 deste Decreto e pelas autoridades de saude 

de preven9白o ao cont白gio e conten●o da propaga"o de infec9白o viral relativa ao 

Coronavirus - CO VI D-1 9 

Art. 4. A suspens百o dos alvars e a interrup"o do funcionamento 

estabelecido neste Decreto n白o se aplica aos seguintes estabelecimentos comerciais 

e de presta戸o de servi9os nao essenciais: 

I・  lojas de com白rcio varejista e atacadista, n白o excepcionadas no art. 2。; 

Pr町ョ dョ日・ndelra. n'02 Baho c・ lira. CEP 45.260・ロ00. P叫‘" BA 

V ー  

VI 一  

VII ・  

V川・  

IX ー  

X 一  

XI 一  

XII - 

×川ー  

XN ー  

CERTIFICAAO DIGITAL: 8CM+9J94XBZZHHTRSL5VCA 
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II - clinicas de esttica, sal6es de beleza, barbearias e estabelecimentos 

congeneres; 

Ill ー  hotis, pousadas e hospedarias; 

IV ・  autoescolas; 

V - restaurantes; 

VI - academias, centros de gin白stica, clnicas de pilates, academias ao ar 

山ire; 

VII ・  igrejas e locais destinados a cultos religiosos e espirituais. 

§ 1。. Os estabelecimentos constantes no inciso I somente podero 

funcionar das 08:OOh 白  s I 6:00h 

§ 2‘〕  Os estabelecimentos constantes no inciso V devero obedecer ao 

protocolo de abertura constante no Anexo I deste Decreto e somente podero 

funcionar das 11:00h 白  s 14:OOh e das 18:OOh 白  s 22・ OOh 

§ 3。  Os estabelecimentos constantes no inciso VI devero obedecer ao 

protocolo de abertura constante no Mexo li deste Decreto, proibida a entrada de 

pessoas do grupo de risco. 

4o Os estabelecimentos constantes no inciso VII somente permitir自o em 

seu interior a propor 白o de uma pessoa por quatro metros quadrados, proibida a 

entrada de pessoas do grupo de risco 

§ 5。 Considera-se como grupo de risco 

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

li - portadores de doen9as respiratrias e doen9as crnicas; 

川一grvidas; 

IV - pessoas que utilizam medicamentos imunossupressores. 

§ 6。 Os estabelecimentos constantes nos incisos I, II, 川, e IV deste artigo 

devero obedecer aos protocolos de abertura constantes nos Anexos I, II, Ill, e IV do 

Decreto 221/2020, conforme sua 白  rea de atua戸o 

Art. 5. Mant6m-se as barreiras de acesso e desinfec"o na feira livre do 

Municipio de Po96es - BA. 

Pargrafo ロ  nico. No dia e horrio de funcionamento das barreiras de 

acesso e desinfec 百o, n百o ser自  permitido o estacionamento de veiculos automotores 

no perimetro da feira livre protegido pelas barreiras 
PT・”d・日・odetra, n' 02」  BSrtv C・rifro, CEP 45260●ロ0, P096“一Bk 
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Art. 6。. E proibida a entrada de feirantes de outros municipios na feira livre 

do Municipio de Po"es - BA. 

Art. 70・  Servi9os de carga e descarga de mercadorias na feira livre nas 

sextas e s白bado somente podero ocorrer ap6s as 14:OOh 

Art. 8。. E proibida a utiliza9白o de caladas para exposi"o de mercadorias 

pelos estabelecimentos comerciais. 

Art. 9。. Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar devem adotar 

as seguintes medidas: 

I - 	adotar e/ou reforar medidas de higieniza"o; 

II - 	disponibilizar na entrada do estabelecimento e em lugares 

estrat'gicos de fcil acesso, sabonete lIquido e papel toalha descartvel nos 

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

empregados; 

Ill ー  disponibilizar aos seus empregados m自scaras ou cobertura sobre o 

nariz e a boca; 

IV - manter ventilados todos os ambientes; 

V ・  manter controle de acesso, somente permitindo a entrada em seu 

interior na propor 白o de uma pessoa por dez metros quadrados de白  rea ロ  til, contando 

os empregados e empregadores; 

VI - afixar na entrada o tamanho total da 白  rea" til do estabelecimento, 

por metro quadrado e a quantidade total de pessoas admitidas em seu interior, na 

forma estabelecida no inciso anterior; 

VII ー  proceder 自  utiliza9白o, se necess白rio, de senhas ou outro sistema 

eficaz1 a fim de evitar a aglomera"o de pessoas dentro e nas imedia96es do 

estabelecimento aguardando atendimento; 

VIII ー  manter a organiza●o das filas, dentro e nas imedia96es do 

estabelecimento, de modo que haja a dist合ncia minima de dois metros entre os 

clientes; 

、9ョ da B・nJ・口 n' 02. BaIrro Cifro, CEP 46.260-000, Poo“ ーBk 
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IX - disponibilizar de empregados em quantidade suficiente para os fins 

constantes nos incisos V. VII e VIII 

Art. 10. E obrigat6rio o uso de mscaras ou cobertura sobre o nariz e a 

boca em todos os espa9os p"blicos, equipamentos de transporte coletivo publico ou 

privado e estabelecimentos comerciais, industriais e de servi9os no Munic「pio. 

Pargrafo ロ  nico. Os estabelecimentos dever白o impedir a entrada e a 

perman'ncia de pessoas que n白o estiverem utilizando mscara ou cobertura sobre o 

nariz e a boca, sob pena de advertncia, multa e/ou cassa"o de alvar de 

funcionamento 

Art. 11. Os6 rg白os pOblicos que prestam servios pubicos essenciais e 

permanentes devero permanecer em funcionamento, consoante determina"o das 

Secretarias Municipais 

Pargrafo 自  nico. Os6 rg百os p自blicos tratados no caput devero obedecer 

白s medidas dos arts. 9o e lo 

Art. 12. As pessoas provenientes de 自  reas de risco devero ser 

cadastradas pelas barreiras sanitrias e acompanhadas pelas respectivas unidades 

de saode da famrlia, assim como permanecer em quarentena domiciliar por quinze 

dias 

§ 1o Por白  rea de risco entende-se as localidades corn casos confirmados do 

Coronavirus - CO VI D-1 9 

§ 2。  0 disposto neste artigo n巨o se aplica aos profissionais de 6 rg白os ou de 

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

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

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

de saロde 

Art. 13. Os vel6rios e celebra"es de despedida ocorridos no Municipio de 

Po"es - BA devero ocorrer exclusivamente na Capela Jesus Misericordioso, 

localizada na Rua Corpus Christi, n。  157, Bairro Centro ou na quadra de esportes da 

Escola Municipal Luis Heraldo Curvelo, localizada na Avenida C6nego Pithon, no 367, 
Pra9a da Bard・mn"02. Baino Cento. CEP 45.2も心 000, Po'es 日A 

CERTIFICA O DIGITAL: 8CM+9J94XBZZI-9-17R8L5VCA 
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Segunda-feira 
lo de Agosto de 2020 
8 一 Aro 一 N. 896 Po96es 

Dirio Oficial do 
m」鵬馴0 

MUNICiPIO DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

Bairro Centro, tendo acesso rotativo de pessoas na sua 自  rea interna limitada 合  
presen9a de no m白ximo dez pessoas, vedada a aglomera"o no entorno das 

depend6ncias do vel6rio 

§ 1。 Os vel6rios sero realizados das 6:00h 白  s 18:OOh, corn dura"o de no 

m白ximo trs horas 

§ 2。 Caso o sepultamento n白o ocorra at白  as 1 8:00h, os vel6rios devero ser 

fechados e reabertos somente no dia seguinte 

§ 3。 S百o proibidos velrios de falecidos cuja causa mortis seja doen9as ou 

complica"es infectocontagiosas relacionadas ao Coronavirus - COVID-1 9, ou que 

haja indicios de sua contamina9白o, devendo os falecidos serem sepultados 

imediatamente 

§ 4。 Nas hip6teses do pargrafo anterior, as empresas funerrias n白o 

devero realizar procedimentos de somatoconserva"o (tanatopraxia) ou qualquer 

outro procedimento que necessite de manipula"o do como. 

Art. 14. As pessoas fisicas e jurIdicas devero sujeitar-se ao cumprimento 

das medidas previstas neste Decreto, assim como todas as instru96es sanitrias 

restritivas expedidas pelos 6 rg白os de sa"de e o seu descumprimento acarretar sua 

responsabiliza"o civil, penal e administrativa, nos termos previstos em Lei. 

Art. 15. Renova-se a suspens白o por trinta dias 

I - das aulas presenciais da rede municipal de ensino e de todas as 

institui96es privadas de ensino; 

II - de todos os eventos p自blicos agendados pelos d rg白os ou entidades 

municipais, assim como todos os eventos privados; 

Illー  do funcionamento dos Centros de Convivencia; 

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

Art. 16. As medidas previstas neste Decreto tero prazo at' 25 de agosto 

2020, salvo disposi9昏o expressamente contrria disposta em seus artigos, e podero 

ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situa"o epidemiol卿ca do 
Municipio. 

PT日りa da B・nil・”n' 02, SaInt Csifro, CEP 4.5260-009. P叫o“ ーBA 
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Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica,o, tendo seus 

efeitos a partir de 11 de agosto de 2020, revogando-se as disposi加es em contrrio 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito, Po96es - BA, 10 de agosto de 2020. 

LEANDRO ARAりJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

LORENA SANTOS MASCARENHAS 

Secretria Municipal de Sa"de 

P旧9ad・Band・“n。 02 日SiTo C・to, CEP 45.250- 0, Po'o“ーBA 
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LEI N. 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Texto compilado 

Reoulamento  

Reロulamento 	 emerg6nda de sa"de p"bIica de impoけ白nda 
ー 	 ImemacIonaI ロeco「「ente do coronavIrus respms自veI 

(Vide ADI n。 6341) 	 pelo su吐。 de 2019 

(Vide ADI n。 6347) 

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

.', Art: . 1。  Esta Lei disp6e sobre as medidas que podero ser adotadas para enfrentamento da emerg●ncia de 
wauロe puoucca ae imporrancia unternacionau aecorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2019. 

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

、  2' Ato」  do Ministro de Estado da Saロde dispor sobre a dura"o da situa"o de emerg6ncia de sa"de p自blica 
ue que trata esta Lei. 

-, - 一  § ，  3。  0 prazo de que trata o§ 2。  deste artigo nao poder ser superior ao declarado pela Organiza9白o Mundial 
ロeさ  auoeー  

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

い isolamento: separa"o de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 
mercaロonas ou encomenaas postais aietaaas, ae outros, ロe maneira a evitar a contaminaao ou a propaga"o do 
coronavirus; e 

II -,quarentena: restri"o, de atividades ?! separa"o de pessoas suspeitas de contamina"o das pessoas que 
aoesiejarn ooentes, ou oe Dagagens, conteufleres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 

.ruamiriaGao, ce maneira a evitar a possivet contamtna9ao ou a propaga9ao do coronavirus. 

- 』  Pargrafo ロ  nico. As defini加es estabelecidasー  pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitrio Internacional, constante 
ao anexo ao uecreto n" iu・ zuz Qe Ju ロe  laneiro ce zu.Jzu aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber. 

Art. 3。  Para' enfrentamento da emergencia de. sa"de pロblica de import白ncia internacional decorrente do 
cororiavirus・  as autonaaoes . pooerao' acotar, no amoito 一  de suas competencias, dentre outras, as seguintes 
meaiaas・ 	（  tceoa9ao aacia  pera Meaiaa t-'rovisoria n。 9 Zb de ZU2U) 

I - isolamento; 

II - quarentena; 

ill - determina"o de realiza"o compuls6ria de: 

a) exames medicos; 

b) testes laboratoriais; 

www.planalto.gov.br/ccMl_031_ato2Ol  9-2022/2020/lei/li 3979.1dm 	 1/lo 
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'e) coleta de amostras clInicas; 

d) vacina"o e outras medidas profil自ticas; ou 

e) tratamentos m'dicos especficos; 

Ill-A - uso obrigatrio de m白scaras de prote"o individual- (Incluido  pela Lei n。  14.019 de 2020) 

IV ・  estudo ou investiga"o epidemiol6gica; 

V ・  exuma"o, necropsia, crema9白o e manejo de cad白ver; 

- - Y! :!st勲  excepcional e temporria, conforme recomenda"o tcnica e fundamentada da Ag6ncia Nacional 
ua vugivaricia o anhtana, por roaovias, portos ou aeroportos ae: 	(H eOaGao dada  pela Medida F-'rovisoria nu 926 
de 2020) 

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

伽I互 b) locomo9白o interestadual e intermunicipalI 6343) 

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

Vil ー  requisi"o de bens e servi9os de pessoas naturais e jurdicas, hip6tese em que ser garantido o 
pagamento posterior de indeniza"o justa; e 

'egi9加→●aAnvioa, doodc quo: 

VIII - autoriza"o excepcional e temporria para a importa弾o e distribui,o de quaisquer materiais, 
medicamentos, equipamentos e insumos da 白  rea de sa"de sujeitos 自  vigil自ncia sanitria sem registro na Anvisa 
considerados essenciais para auxiliar no combate 自  pandemia do coronavirus, desde que: (Reda9白o dada  pela Lei 
n。  14.006 de 2020) 

a) registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes autoridades sanitrias estrangeiras e autorizados 自  
distribui'o comercial em seus respectivos paises: (Reda"o dada  pela Lei n。  14.006 de 2020) 

● 1・  Food and Drug Administration (FDA)- (Incluido pela Lei n。  14.006 de 2020) 

2. European Medicines Agency (EMA)' (Incluido  pela Lei n。  14.006 de 2020) 

3. Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA); (Incluido  pela Lei n。  14.006 de 2020) 

4. National Medical Products Administration (NMPA); (Incluido  pela Lei n。  14.006 de 2020) 

9)甲roviotop om ato do Minictrio da Sado. 

b) (revogada). (Reda"o dada  pela Lei n。  14.006 de 2020) 

§ 10 As medidas previstas neste artigo somente podero ser determinadas com base em evidencias cientficas 
e em an白lises sobre as informa加es estratgicas em sa"de e devero ser limitadas no tempo e no espao ao mnimo 
indispens白vel 自  promoCao e 白  preservac自o da sa"de D"blica 

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

I - o direito de serem informadas pern-lanentemente sobre o seu estado de sa"de e a assistncia 白  famIlia 
conforme regulamento; 

II ・  o direito de receberem tratamento gratuito; 

www.planaIto.gov.br/ccivii_O3/_ato201  9-20221202011ei1i1 3979.Iflm 2/i O 
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川・  o pleno respeito 白  dignidade, aos direitos humanos e 白  s liberdades fundamentais das pessoas, conforme 

preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitrio Internacional, constante do Anexo ao Decreto n。  10.212 de 30 de 
janeiro de 2020. 

§ 3 。 Ser considerado falta justificada ao servi9o p自blico ou 自  atividade laboral privada o periodo de aus●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 responsabiliza"o, nos termos previstos em lei. 

§5。  Ato do Ministro de Estado da Sajde 

I - dispor sobre as condi"es e os prazos aplic白veis a s medidas previstas nos incisos I e II do caput deste 
art心o; e 

IIー  (r旦ypgado). (Reda9白o dada  pela Lei n。  14.006 de 2020) 

provioto no inoico VI do caput dooto artigo. 

． §6。  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saode, da Justia e Segurana Poblica e da Infraestrutura 
dispor sobre a medida prevista no inciso VI do caput. 	(Reda"o dada  pela Medida Provis6ria n。  927 de 
ZQ2Q) 	(Vide AOl 6343) 

§ 6。-A O ato conjunto a que se refere o§ 6。  poder estabelecer delega"o de competncia para a resolu o 
dos casos nele omissos 	(Incluido  pela Medida Provisria no 927 de 2020) 

§7。  As medidas previstas neste artigo podero ser adotadas: 

I pok Mm“拍柏rio da名日●」dザ  

I - pelo Minist'rio da Sa"de, exceto a constante do inciso VIII do caput deste artigo' (Reda9白o dada  pela Lei 
n。 14.006 de 2020) 

I, II, V, VI 0V川 do oaput dooto artigo; ou 

，  、． II二  peIos gestors locais de saude, desde que autorizados pelo Ministho da Sa"d nas hip teses dos incisos I, ii, v e vi uo capux oeste anigo ( rceuagao aaaa  peia Lei rr ii ・uuo tie ZU2U) 	(Vide auI bi4i) 

III - pelos gestores locais de sa白de, nas hip6teses dos incisos川, IV e VII do caput deste artigo. 

IV - pela Anvisa, na hip6tese do inciso VIII do caput deste artigo. (Incluido  pela Lei n。  14.006 de 2020) 

§7。-A. (VETADO). (Incluido  pela Lei n。  14.006 de 2020) 

§ 7。-B. O m'dico que prescrever ou ministrar medicamento cuja importa"o ou distribui"o tenha sido 
autorizada na forma do inciso VIII do caput deste artigo dever informar ao paciente ou ao seu representante legal 
que o produto ainda nao tem registro na Anvisa e foi liberado por ter sido registrado por autoridade sanitria 
estranロeira. (Incluido  oela Lei nロ  14.006 de 20201 

§ 7。-C Os servios publicos e atividades essenciais, cujo funcionamento dever ser resguardado quando 
adotadas as medidas previstas neste artigo, incluem os relacionados ao atendimento a mulheres em situa9ao de 
viol6ncia dom'stica e familiar, nos termos da Lei n。  11.34Q  de 7 de agosto de 2006 a crian9as, a adolescentes, a 
pessoas idosas e a pessoas com defici'ncia vitimas de crimes tipificados na Lei n。  8.069 de 13 de  julho de 1990 
(Estatuto da Crian9a e do Adolescente), na Lei n。  10.741 de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Id6so), na Lein! 
13・146 de 6 dc  julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiencia), e no Decreto-Lei n。 2.848 de 7 de dezembro de 
1940 (C6digo PenaI). (Incluido  pela Lei n。  14.022 de 2020) 

www.pIanalto.gov.br/cciuiI_O3Iato201  9-2022/2020/lei/il 3979.1dm 	 3/I O 



09107/2020 	 L13979 

§ 6。  As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, devero resguardar o exerccio e o funcionamento 
de servi9os p自blicos e atividades essenciais. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 9。  0 Presidente da Repロblica dispor, mediante decreto, sabre os servios pロblicos e atividades essenciais 
a que Se referem o§ 8. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execu"o de servi9os 
pロblicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente podero ser adotadas 
em ato especfico e desde que em articula"o prvia com o6 rg'o regulador ou o Poder concedente ou 
autorizador. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 11. E vedada a restri"o 白  circula戸o de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de servios 
pblicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no§ 9。, e cargas de qualquer especie que possam 
acarretar desabastecimento de g'neros necess白rios 自  popula9白o. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 
2020) 

Art. 3。-A. E obrigatrio manter boca e nariz cobertos por m自scara de prote"o individual, conforme a legisla o 
sanitria e na forma de regulamenta戸o estabelecida pelo Poder Executivo federal, para circula"o em espaos 
pblicos e privados acessiveis ao publico, em vias p"blicas e em transportes p"blicos coletivos, bem como em: 
(Incluido  pela Lei n。  14.019 de 2020) 

I - veiculos de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo ou por meio de txis; 
(Incluido  pela Lei n。  14.019 de 2020) 

II - 6 nibus, aeronaves ou embarca96es de uso coletivo fretados' (Includo pela Lei no 14.019 de 2020) 

lllー IVETADO). (Inclu「do  pela Lei n。 14.019 de 2020) 

§1。  (VETADO). (Incluido  pela Lei n。  14.019 de 2020) 

§2。  (VETADO). 

§3o (VETADO). 

§40 (VETADO). 

§5 (VETADO). 

§6o (VETADO). 

(Incluido  pela Lei nD 14.019 de 2020) 

(Incluido  pela Lei no 14.019 de 2020) 

(Incluido  pela Lei n。  14.019 de 2020) 

(Incluido  pela Lei n。  14.019 de 2020) 

(Incluido  pela Lei n。  14.019 de 2020) 

a 	§ 7o A obrivacao Drevista no caDut deste articio ser disDensada no caso de oessoas com transtorno do 
wspectro autista, com cJeTlclencla intelectual, com aeliciencuas sensonais ou com quaisquer outras aenciencias que as 

impe9am de fazer o uso adequado de m自scara de prote"o facial, conforme declara"o medica, que poder ser 
obtida por meio digital, bem como no caso de crian9as com menos de 3 (trs) anos de idade. (Incluido  pela Lei n。  
14.019 de 2020) 

§ 8。  As m白scaras a que se refere o caput deste artigo podem ser artesanais ou industriais. (Incluido  pela Lei 
no 14.019 de 2020) 

Art. 3。-B. (VETADO). (Incluido  pela Lei n。  14.019 de 2020) 

§1 o (VETADO). (Incluido  pela Lei n。  14.019 de 2020) 

§2。  (VETADO). (Incluido  pela Lei n。  14,019 de 2020) 

§3o (VETADO). (Inclu!do pela Lei n。  14.019 de 2020) 

§4。  (VETADO). (Incluido  pela Lei n。  14.019 de 2020) 

§ 5。  Os6 rgaos, entidades e estabelecimentos a que se refere este artigo devero afixar cartazes informativos 
soり「,也ma'deuso correto' de m白scaras e o n"mero mximo de. pessoas permitidas ao mesmo tempo denfro do 
estaueiecimenio, nos termos cm regulamento.( inciuiao peia Lei rr 14・1)19 ae 2020) 
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§ 6。  (VETADO). (Incluido  pela Lei n。  14.019 dc 2020) 

Art. 3。-C. (VETADO). (Incluido  pela Lei no 14.019 de 2020) 

Art. 3。-O. (VETADO). (Incluido  pela Lei n。  14.019 de 2020) 

Art. 3。-E. E garantido o atendimento preferencial em estabelecimentos de sa"de aos profissionais de saロde e 
aos profissionais da seguran9a pロblica, integrantes dos 6 rg'os previstos no art. 144 da Constitui"o Federal, 
diagnosticados com a Covid-19, respeitados os protocolos nacionais de atendimento m'dico. (Incluido  pela Lei n。  
14.019  de 2020) 

Art. 3。-F. E obrigatorio o uso de m白scaras de prote"o individual nos estabelecimentos prisionais e nos 
estabelecimentos de cumprimento de medidas socioeducativas, observado o disposto no caput do art. 3。-B desta 
Lei. (Incluido  pela Lei n。 14.019 de 2020) 

Art. 3。-G. As concession白rias e empresas de transporte p"blico devero atuar em colabora"o com o poder 
pロblico na fiscaliza"o do cumprimento das normas de utiliza,o obrigat6ria de m白scaras de prote"o individual, 
podendo inclusive vedar, nos terminais e meios de transporte por elas operados, a entrada de passageiros em 
desacordo com as normas estabelecidas pelo respectivo poder concedente. (Incluido  pela Lei n。  14.019 de 2020) 

Pargrafo" nico. O poder p自blico concedente regulamentar白  o disposto neste artigo, inclusive em rela9言o ao 
estabelecimento de multas pelo seu descumprimento. (Incluido pela Lei n。  14.019 de 2020) 

Art. 3。-H. Os6 rg白os e entidades p自blicos, por si, por suas empresas, concession白rias ou permission白rias ou 
por qualquer outra forma de empreendimento, bem como o setor privado de bens e servios, devero adotar medidas 
de preven9白o a prolifera"o de doen9as, como a assepsia de locais de circula"o de pessoas e do interior de veIculos 
de toda natureza usados em servio e a disponibiliza"o aos usu白rios de produtos higienizantes e saneantes. 
(Incluido  pela Lei n。  14.019 de 2020) 

Pargrafo" nico. (VETADO). (Incluido  pela Lei n。 14.019 de 2020) 

Art. 3。-I. (VETADO). (Inclurdo  pela Lei n。  14.019 de 2020) 

Art. 3。-J Durante a emergencia de sa自de pOblica decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2019, o 
poder pロblico e os empregadores ou contratantes adotaro, imediatamente, medidas para preservar a saロde e a vida 
de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenas e a manuten"o da ordem p"blica. 
(Incluido  pela Lei n。  14.023,  de 2020) 

§ 1。  Para efeitos do disposto no caput deste artigo, s且o considerados profissionais essenciais ao controle de 
doen9as e 白  manuten9自o da ordem p自blica: (Incluido  pela Lei no 14.023 de 2020) 

● I - medicos (Incluido pela Lei n。  14.023 de 2020) 

II ・  enfermeiros; (Incluido  pela Lei n。  14.023 de 2020) 

III ・  fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudi6logos e profissionais envolvidos nos processos de 
habilita戸o e reabilita戸o; (Incluido  pela Lei n。  14.023 de 2020) 

IV - psic6logos' (Incluido  pela Lei n。  14.023 de 2020) 

V - assistentes sociais; (IncluIdo  pela Lei n。  14.023 de 2020) 

VI - policiais federais, civis, militares, penais, rodovi白rios e ferrovi白rios e membros das Foras Armadas; 
(Incluido  pela Lei n。  14.023 de 2020) 

一，  VII- agentes ' socioeducativos, agentes de segurana de trnsito e agentes de seguran9a privada' (Incluido 
peia Leirr it,・uzJ ロe cuiuJ 

V川  - brigadistas e bombeiros civis e militares; (Incluido  pela Lei n。  14.023 de 2020) 

IX ー  vigilantes que trabalham em unidades p"blicas e privadas de sa"de; (Incluido  pela Lei n。  14.023 de 2020) 
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X - assistentes administrativos que atuam no cadastro de pacientes em unidades de sa"de' (Incluido  pela Lei 
n。  14 023  de 2020) 

XI - agentes de fiscaliza"o; (Incluido  pela Lei n。  14.023 de 2020) 

XII - agentes comunitrios de sa自de' (Includo  pela Lei n。  14.023 de 2020) 

XIII ー  agentes de combate a s endemias' (Incluido  pela Lei n。  14.023 de 2020) 

XIV - tcnicos e auxiliares de enfermagem; (Incluido  pela Lei n。  14.023 de 2020) 

XV - tcnicos, tecn6logos e auxiliares em radiologia e operadores de aparelhos de tomografia computadorizada 
e de resson自ncia nudear magnetica' (Incluido  pela Lei n。  14.023 de 2020) 

XVI ・  maqueiros, maqueiros de ambulncia e padioleiros' (Incluido  pela Lei n。  14.023 de 2020) 

XVII - cuidadores e atendentes de pessoas com defici'ncia, de pessoas idosas ou de pessoas com doen9as 
raras; (Incluido  pela Lei no 14.023 de 2020) 

XVIII ・  bilogos, biomedicos e t6cnicos em an白lises clinicas' (Incluido  pela Lei no 14.023 de 2020) 

● XIX - m'dicos-veterin白riow (Incluido pela Lei n。  14.023 de 2020) 

XX - coveiros, atendentes funerrios, motoristas funerrios, auxiliares funerrios e demais trabalhadores de 
servi9os funerrios e de autpsias' (Incluido  pela Lei n。  14.023,  de 2020) 

XXI ・  profissionais de limpeza; (Incluido  pela Lei n。  14.023 de 2020) 

XXII - profissionais que trabalham na cadeia de produ9白o de alimentos e bebidas, incluidos os insumos; 
(Incluido  pela Lei no 14.023 de 2020) 

XX川  - farmacuticos, bioquimicos e t'cnicos em farm白cia' (Incluido  pela Lei n。  14.023 de 2020) 

XXIV - cirurgi6es-dentistas, t'cnicos em sa自de bucal e auxiliares em saOde bucal' (Incluido  pela Lei n。  14.023 
de 2020) 

XXV - aeronautas, aerovinos e controladores de voo; (Incluido  pela Lei no 14.023 de 2020) 

.XXVI - motoristas de ambulnciw (Incluido pela Lei n。  14.023 de 2020) 

XXVII ー  guardas municipaiw (Incluido  pela Lei no 14.023 de 2020) 

XXVIII ・  profissionais das Centros de Referncia de Assistencia Social (Cras) e dos Centros de Referncia 
Especializados de Assistncia Social (Creas); (Incluido  pela Lei no 14.023 de 2020) 

XXIX ・  servidores p"blicos que trabalham na 白  rea da saロde, inclusive em fun"es administrativas; (Incluido 
pela Lei no 14.023 de 2020) 

XXX ・  outros profissionais que trabalhem ou sejam convocados a trabalhar nas unidades de saOde durante o 
perodo de isolamento social ou que tenham contato com pessoas ou com materiais que ofeream risco de 
contamina戸o pelo novo coronavirus. (Inclu ido  pela Lei n。  14.023 de 2020) 

§ 2 。 0 poder pロblico e os empregadores ou contratantes fomecerao, gratuitamente, os equipamentos de 
prote9ao individual (EPIs) recomendados pela Anvisa aos profissionais relacionados no§ 1。  deste artigo que 
estiverem em atividade e em contato direto com portadores ou possiveis portadores do novo coronavirus, 
considerados os protocolos indicados para cada situa"o. (Incluido  pela Lei n。  14.023 de 2020) 

§ 3 。 Os profissionais essenciais ao controle de doenas e 自  manuten"o da ordem p"blica que estiverem em 
contato .?Iret? com portadores ou possiveis portadores . do novo coronavirus tero prioridade para fazer testes de 
oiagnosuco aa しovia-we serao tempesuvamente trataaose onentacos sobre sua condiao de saude e sobre sua 
apuoao para retornar ao trabalno. (Jncluido  pela Lei nu 14.1)23 de 2020) 
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Art. 4。  E dispens白vel a licita"o para aquisi"o de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de saOde pロblica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus 
de que trata esta Lei. 	(Reda9吾o dada  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 10 A dispensa de licita"o a que se refere o capta deste artigo' temporria e aplica-se apenas enquanto 
perdurar a emerg6ncia de saロde publica de importancia internacional decorrente do coronavirus. 

§ 2。 Todas as contrata96es ou aquisi96es realizadas com fulcro nesta Lei sero imediatamente disponibilizadas 
em sitio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, al'm das 
informa96es previstas no§  3o do art. 8。  da Lei no 12.527 de 18 de novembro de 2011 o nome do contratado, o 
nmero de sua inscri9白o na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 
contrata9自o ou aquisi"o. 

§ 3 。 Excepcionalmente, ser possivel a contrata"o de fornecedora de bens, servi9os e insumos de empresas 
que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licita9白o ou contratar com o Poder POblico 
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de ロ  nica fornecedora do bem ou servio a ser adquirido. 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

S 	§ 4o Na hiptese de dispensa de licitaco de Que trata o caDut. auando se tratar de comora ou contratac言o oor 
"rnais ae um orgao ou entidade, o sistema de registro de pre9os, de que trata o I nciso II do caput do art. 15 da Lei n。  

8.666  de 21 de  junho de 1993, poder ser utilizado. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 951 de 2020) 

§ 5 。 Na hip6tese de inexistncia de regulamento especfico, o ente federativo poder aplicar o regulamento 
federal sobre registro de pre9os. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  951 de 2020) 

§ 6 。 06 rg白o ou entidade gerenciador da compra estabelecer prazo, contado da data de divulga"o da 
inten"o de registro de pre9o, entre dois e quatro dias" teis, para que outros 6 rg百os e entidades manifestem interesse 
em participar do sistema de registro de preos nos termos do disposto no§ 4。  e no§ 5。. 	(Incluido  pela Medida 
Provis6ria n。 951 de 2020) 

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

Art. 4。-B Nas dispensas de licita9吾o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condi加es 
de: 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

I- ocorr6ncia de situa"o de emergncia; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

● II - necessidade de pronto atendimento da situa"o de emerg己ncia; 
926 de 2020) 

(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  

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

IV ・  limita"o da contrata戸o 白  parcela necessria ao atendimento da situa9白o de emergencia. 	(Incluido 
pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

Art. 4。-C Para as contrata"es de bens, servios e insumos necess自rios ao enfrentamento da emerg白ncia de 
que trata esta Lei, n'o ser exigida a elabora9ao de estudos preliminares quando se tratar de bens e servios 
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. 
(Induido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

Art. 4。-E Nas contrata加es para aquisi"o de bens, servi9os e insumos necess自rios ao enfrentamento da 
emergencia que trata esta Lei, ser admitida a apresenta戸o de termo de referncia simplificado ou de projeto b自sico 
simplificado. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

§ 1o 0 termo de referncia simplificado ou o projeto b白sico simplificado a aue se refere o caout conter 
(inciuioo  peia Meoiaa t-'rovlsona nu 92b ae 2U20) 

I・  declara"o do objeto; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

www.planaito.gov.br/ccivii_oSf_ato2Ol  9-2022/2020/Iei/11 3979.htm 	 7110 



09/0712020 	 L13979 

I II ー  fundamenta"o simplificada da contrata"o; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

川  - descriC自o resumida da solu"o apresentada; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

V - critrios de medi"o e pagamento; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

VI - estimativas dos pre9os obtidos por meio de, no mInimo, um dos seguintes parmetros: 	(Incluidop更旦  
Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

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

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

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

d) contrata"es similares de outros entes p自blicos; ou 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。  926 de 2020) 

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

VII ・  adequa9言o or9ament自ria. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926,  de 2020) 

S 	& 2。  Exceocionalrnente. mediante iustiflcativa da autoridade comoetente, ser disoensada a estimativa de 
pre9os cie que trata o inciso vi ao caput. 	( inciuiao  peta Mealca rrovisoria ri' Zb ae Zulu) 

§ 3。  Os pre9os obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput n白o impedem a contrata"o pelo 
Poder Pロblico por valores superiores decorrentes de oscila96es ocasionadas pela varia"o de pre9os, hip6tese em 
que dever haver justificativa nos autos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria no 926 de 2020) 

Art. 4。-F Na hip6tese de haver restri9ao de fornecedores ou prestadores de servi9o, a autoridade competente, 
excepcionalmente e mediante justificativa, poder白  dispensar a apresenta"o de documenta●o relativa 自  regularidade 
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilita"o, ressalvados a exig色ncia de 
apresenta戸o de prova de regularidade relativa 白  Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXX川  do 
gaput do art. 7。  da Constitui9o. 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。 926 de 2020) 

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

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

',2。  Os recursos dos procedimentos licitatrios somente tero efeito devolutivo 
~「OVISり「ia ir co ue ZULUJ 

(Incluido  pela Medida 

§ 3 。 Fica dispensada a realiza"o de audiencia 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) 

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

Art. 4-H Os contratos regidos por esta Lei tero prazo de dura●o de at seis meses e podero ser 
prorrogados por per「odos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situa"o de 
emergencia de sa"de p"blica. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria no926,  de 2020) 

Art. 4o-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra"o p自blica poder自  
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi96es contratuais, acrscimos ou supress6es 
ao objeto contratado, em at6 cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 	(Incluido  pela Medida 
Provis6ria n。 926 de 2020) 

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

I- possveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus; 

II - circula"o em 台  reas consideradas como regies de contamIna叫o pelo coronavirus. 
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' Art. 5。-A Enquanto perdurar o estado de emerg'ncia de sa"de internacional decorrente do coronavirus 
respons白vel pelo surto de 2019: (Incluido  pela Lei no 14.022 de 2020) 

I - os prazos processuais, a aprecia9白o de mat白rias, o atendimento a s partes e a concessao de medidas 
protetivas que tenham rela戸o com atos de violncia dom6stica e familiar cometidos contra mulheres, crianCas, 
adolescentes, pessoas idosas e pessoas com defici6ncia sero mantidos, sem suspensao' (Incluido  pela Lei n。  
14.022 de 2020) 

II - o registro da ocorr白ncia de viol6ncia dom'stica e familiar contra a mulher e de crimes cometidos contra 
crian9a, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com defici6ncia poder ser realizado por meio eletrnico ou por meio 
de nロmero de telefone de emergencia designado para tal fim pelos 6 rgaos de seguran9a p"blica' (Incluido  pela Lei 
n。  14 022  de 2020) 

Pargrafo" nico. Os processos de que trata o inciso I do caput deste artigo ser百o considerados de natureza 
urgente. (Incluido  pela Lei n! 14.022  de 2020) 

Art. 6。  E obrigat6rio o compartilhamento entre 6 rg白os e entidades da administra9昌o p"blica federal, estadual, 
distrital e municipal de dados essenciais 白  identifica弾o de pessoas infectadas ou com suspeita de infec 白o pelo 
coronavirus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propaga9白o. 

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

§ 2o 0 Minist'rio da Saロde manter dados pロblicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em 
investiga"o, relativos 白  situa"o de emerg6ncia pロblica sanit白ria, resguardando o direito ao sigilo das informa加es 
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 aquisi96es e contrata96es a que se refere o caput do art. 4o, quando a movimenta戸o for realizada 
por meio de Carto de Pagamento do Governo: 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

I ・  na execu戸o de servi9os de engenharia, o valor estabelecido na alinea "a" do inciso I do caput do art. 23 da 
Lei no 8.666 de 21 de  junho de 1993' e 	(Incluido  pela Medida Provis6ria no 926 de 2020) 

II - nas compras em geral e outros servios, o valor estabelecido na alrnea "a" do inciso II do caput do art. 23 da 
Lei no 8.666 de 1993 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

Art. 6。-B Sero atendidos prioritanamente os pedidos de acesso 白  informa"o, de que trata a Lei n。  12,527 de 
2011一  relacionados com medidas de enfrentamento da emerg6ncia de saロde p"blica de que trata esta Lei. 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928 de 2020) 	(Vide ADI n。  6347) 	jVide ADI n。  6351) 	(Vide ADI 
6353) 

● §1。  Ficar o suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso 自  informa"o nos6 rg白os ou nas entidades 
da administra"o p自blica cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes e 
que, necessariamente, dependam de: 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 928 de 2020) 

I - acesso presencial de agentes p"blicos encarregados da resposta; ou 
	

(Incluido  pela Medida 
Provis6ria no 928 de 2020) 

II - agente pりblico ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situa"o de 
emerg6ncia de que trata esta Lei. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 928 de 2020) 

§ 2 。 Os pedidos de acesso 白  informa"o pendentes de resposta com fundamento no disposto no§ 1。  devero 
ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade 
pblica a que se refere o Decreto Legislativo n。  6 de 20 de mar9o de 2020. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  
928  de 2020) 

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

§ 4 。 Durante a vig6ncia desta Lei, o meio legitimo de apresenta"o de pedido de acesso a informac6es de aue 
trata o art, iu tia L ei rn ll.bl( tie zuli sera exciusivamente o sistema rlIsnnnlvei na Int.rnt (innijilrin  npl=t RAarlidn 
Prnuic ,ric. ro OつP rfc つIiつ(VI 

'' 5。  Fica h suspenso o atendimento presencial a. requerentes relativos aos pedidos de acesso 合  informa"o de 
que u-aw aL ei rr i‘・D4( 00 Lull 	( inciuiao  peia M eoiaa rrovisoria nu 92U de 2020) 
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・ ’ Art. 6。-C Nao correro os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em 
processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo n。  6 de 
2020. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 928 de 2020) 

Pargrafo 自  nico. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplica"o de san加es 
administrativas previstas na Lei n。 8.112 de 1990 na Lei no 9.873 de 1999 na Lei n。  12.846 de 2013 e nas demais 
normas aplic自veis a empregados p自blicos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928 de 2020) 

Art. 6o-O Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplica9白o de san96es administrativas 
previstas na Lei n。 8.666 de 1993 na Lei no 10.520 de 17 de  julho de 2002 e na Lei no 12.462 de 4 de agosto de 
2011. 	(Includo pela Medida Provis6ria n。 951 de 2020) 

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

pcio curキo dc 2e4e= 

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

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

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

.JAIR MESSIAS BOLSONARO 
S'rgio Mom 
Luiz Henrique Mandetta 

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

● 
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO 

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

I・  Declara9ao do objeto: 

1.1 Constitui objeto da presente solicita9ao aquisi 白o de camisetas para 

identifica戸o dos servidores que est含o a servi9o das Barreiras Sanit白rias, 

Fiscaliza,o e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-1 9; 

● II ・  Fundamenta9ao simplificada da contrata9ao: 

2.1 Justifica-se tal solicita9ao, com base na Lei Federal n. 13.979, de 06 de 

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

de saude p"blica de importancia internacional decorrente do coronavirus 

respons白vel pelo surto de 2019; 

2.2 Bem como no Decreto n。. 245/2020 de 10 de Agosto de 2020, que disp6e 

sobre medidas temporrias de enfrentamento e de preven"o da emerg白ncia em 

sa自de pロblica decorrente do Coronavirus - COVID-19 no Municipio de Po96es - BA. 

川・  Descri9ao resumida da solu9ao apresentada: 

3.1 Tendo em vista atender e apoiar as aゆes de preven弾o ao COVID-19, e 

para atender as necessidades atuais dos servidores p自blicos, estes que, atualmente, 

estao prestando servios nas Barreiras Sanitrias, justificamos a necessidade dessa 

Dispensa de Licita頭o para aquisi9ao de camisetas, que sero destinadas aos 

servidores pロblicos que est白o atuando nas Barreiras Sanitrias, com o objetivo de 

dar identifica戸o aos mesmos, pois esto prestando servios de extrema importncia 

como captar, monitorar, orientar e notificar, se for o caso, a popula戸o em trnsito 

que est entrando no nosso municipio. As especificaゆes quantitativas e qualitativas 

constam no Termo de Referncia 

IV - Requisitos da contrata9百o: 

Rua: Card・・Id・ Sva． ザ75. c・Ito. P叫‘“』・・』1訓 financoi aSe4YI7 ia.ccm 
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" 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

li 	 ESTADO DA BAHIA 
tWa 	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
~ 	 CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

propostas de pre9os e realiza'o da contra戸o com a empresa que melhor atende 

as demandas desta secretaria, bem como se enquadre dentro de todos os critrios 

de contrata9ao da mesma; 

V . Critrios de medi9ao e pagamento: 

5.1 0 pagamento se dar mediante entrega do servi9o obedecendo todos os 

critrios relacionados em Proposta de Preo, al6m das especificadas em ordem de 

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

todas as prerrogativas, ser atestado o servi9o pelo setor t白cnico competente e 

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

total do objeto ora contratado ser de R$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais), 

sendo que cada camiseta ser no valor unitrio de R$ 12,00 (doze reais), sendo 

pago de acordo o fornecimento, obedecendo a s clusulas contratuais antes 

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

5.2 Os Preos ofertados sero fixos e irreajust白veis; 

§ 10 Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j自  esto inclusos todos 

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

qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou 

venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

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

da Nota Fiscal e Certid6es Negativas de D6bitos devidamente atestado a quantidade 

entregue. 

§ 3 。 Quando houver erro de qualquer natureza na emiss百o da Nota Fiscal, o 

referido documento ser自  imediatamente devolvido para substitui頭o e/ou emiss言o de 

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

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

VI - Estimativas dos Pre9os Obtidos: 

 

 

嵩  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

6.1 Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 

Vil - Adequa9ao Or9amentria: 

7.1 0 Municipio de Po96es/BA j白  abriu Crdito Extraordin白rio por Excesso de 

Arrecada,o no valor de R$ 821.766,66 (Oitocentos e vinte e um mil e setecentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para custeio das a加es 

enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID-19) e da 

outras provid6ncias. O pagamento do referido objeto se dara por conta da dota戸o 

no quadro 01 especificado a seguir: 

Quadro 01 - Quadro de Detalhamento da Despesa 

Poder: 2 Poder Executivo 

Org'o: 4 Fundo Municipal de Sa"de 

Secretaria: 030700 Secretaria Municipal de Saロde 

Unidade: 030701 Fundo Municipal de Saロde de Po6es 

Atividade: 10.122.09.2.068 Enfrentamento da Emerg6ncia em Saude ー  
COVID-19 

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

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

ー SUS 

Fonte: Elabora弾o o autor (2020) 

Afetuosos cumprimentos, 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secretria Municipal de Saude 

嵐  
'w 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITU1RA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

COTA9AO DE PRE9OS COTAÇÃO DE PREÇOS 

Item Uni Quant DeSCrIÇãO 40 Produto Valor Uni• VaIøc1Otht  

01 Uni 200 
Camiseta 	para 	os 	servidores 
públicos 	das 	Barreiras 
Sanitárias, Fiscalização e Equipe 
de Apoio. 

J02, Ot Q.1400,03 

TOTAL 
e) LICC,o 

Especifica9ao detalhada: 

Camiseta em malha fria (PV), manga curta, talhe de camiseta gola redonda, constituida de 

composta de 67% dos fios de poli6ster e 33% de viscose, gola na cor azul, camiseta na cor 

branca para identifica"o dos referidos profissionais. 

Especificação detalhada: 

Camiseta em malha fria (PV), manga curta, talhe de camiseta gola redonda, constituida de 

composta de 67% dos fios de poliéster e 33% de viscose, gola na cor azul, camiseta na cor 

branca para identificação dos referidos profissionais. 

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

Po96es - BA3O  de  C) t  2020 Poções - BA.30  de 	-31. 	2020. 

Rua: Ga畑l dョ s"vョ it, じ・ito. Po9O・・日・・」m'1・・てー~Till l"nS.coqn Rua: Cardeal da Siva, 7b, Centro, Paredes-13a e-mad, inancerasauneArlitagmaii.com  菖姦破畳議  
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Av Vttorta da Conquist.t 367 
Centm 一 Po es 一 Bah,a 

gafina●一”on●hotm融corn 
qrafiniaxpocopsQ'yaboo corn.br 

Av Vaxia da Conquista, 367 
Centro - Poções - Bahia 

grafirnax_pocoes@hotmait com 
qraftwax_pocoeseyaboo com.br 

 

OR弘MENTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

ORÇAMENTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Prezado Senhor, 
Segue abaixo o oramento solicitado, conforme discmina o abaixo 
Prezado Senhor , 
Segue abaixo o orçamento solicitado, conforme discriminação abaixo: 

DESCRIÇÃO QUANT VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Camiseta para os servidores públicos 

das Barreiras Sanitárias, Fiscalização 

e Equipe de Apoio. 

Especificação detalhada: 

Camiseta em malha fria (PV), manga 

curta, talhe de camiseta gola redonda, 

constituída de composta de 67% dos 

fios de poliéster e 33% de viscose, 

gola na cor azul, camiseta na cor 

branca, 	para 	identificação 	dos 

referidos profissionais. 

200 R$ 13,00 R$ 2600,00 

Condi9es Comerciais: Condições Comerciais: 

1. VidadedaProposta: 9Odias 
2. Prazo de Execu9百o de Servio: lo DIAS 
1. Validade da Proposta: 90 dtas 
2. Prazo de Execução de Serviço: 10 DIAS 

Atenciosamente, Atenciosamente, 07.78Rac簿 0001「4E. Sofs ゾ  
k
EP4与2G。 ‘ lo(1 

！ノ／  

67gC85111,1 	
SOI-S 

6 0001-4/ 

0 

Po6es, l3de AGOSTO de 2020 Pogões, 13 de AGOSTO de 2020. 

L EP 4z2jj'' 4.zEP 45260- 
m' ,L 」 1 IN.11. 1 1$.31 

'AY IAInI IeTロIAn● ・ ‘A[eにロ  GRAFIMAX IF' GRAFIMAX INDUSTRIA G7 1DUSTR1AGt'"' AESERVICOLTDA. 
CNPJ l0..：り予 ::/0001-O7 

A E SERVIÇO LTDA. 
CNPJ 10, 	/0001-07 

C C deCNPJ de CNPJ 



Dados do or'amento Dados do cliente 

Data de emiss'o: 14; 08,2Q20 

Data de validade: 14I 10/2020 

Funcion'rio 

dlente: Secretaria de Sdude de Po'oes 

CPF/CNDJ 

Telefone 

Contato 

 

Or'amento 503 
“】晶R 

mMl謝にPc自O VISIJRL 

  

Descri戸o do pedido 

Comentarios de entrega 

Combina'6es de pagamento: AVISTA 

Produto/Servi'o 

C 3 mc s eい )Jl3 Th, servidores publicos dos Ba'eras 

S e ri; ICr C, 

恥‘a"2コ、 ロこ」 e Ej.:se de 400w,Espec『.『（ og6o detuPcada 

いrmcetc emmロIh“知a IPV), manga cu'to, to坊e de 

Cmiist'tQ qoに recordo consr,trfida de comco.sta deLi妬  

rico fies op pccnester p33% de viscose, goa ic CO' 0ZCJ/ 

coco5 e「ci "e - r bronca, para, deritrfco'do do ."efeodas 

LWUf,'3' 011 Cr5 

Qtde 

n3 Ur'cdadels) 

Valor unit'rio 
	

Valor total 

R$14.S0 	R$2.900,OO 

Sub-total 
	

H $2 . YOQ 00 

Total do pedida R$2.900,OO 

'h」 w二 ,~ 	！・ 	ー“、 V', 。a CNPJ 28 90? 073. EY)V30 Pua (onde Pereira 0i Pじ価eり！BA 

' ??)9813189SS p ocorsprrrt;grnarl Carl 



Certificado da Condi9言o de 
Microempreendedor Individual 

Identifica9ao 

Nome Empresarial 
FLAVIA VERONICA ROCHA DE OLIVEIRA 07473586564 
Nome do Empresrio 
FL.VIA 、  'ERON!CA ROCHA DE OL!VESA 
Nome Fantasia 
ZTC UNIFORMES 
Capital Social 
20.000,00 
N"mero identidade 	Org豆o Emissor 	UF Emissor 
528222909 	 ssp 	 SP 

Condi9ョo de Microempreendedor !ndividual 

CPF 
074.735.865唾4 

● 驚告‘。 Cadast'a Vigente 

N"meros de Registro 

Data de 1nicio da Situa加Cadastral 切gente 
03/08/2017 

CNPJ 
28.3389q310001ー25 

Endere9o Comercial 

N IRE 
2q-A-o5677na-3 

CEP 
45263-000 
Bairro 
Alvorada 

Atividades 

Logradouro 
RUA Osmar Moreira Cunha 
Municipio 
BOM JESUS DA SERRA 

N"mero 
89 
Up 
BA 

Data de Inicio de Atividades 

03/08/2017 

Forma de Atua9o 
Estabelecimento fixo, Internet, Em local fixo fora da loja. Correio, Porta a porta, 
postos m6veis ou por ambulantes, Televenda, M自quinas autom白ticas 

Ocupa9'o Principal 
Costureiro(a) de roupas, exceto sob medida, independente 
Atividade Principal (CNAE) 
14.12・6/01 ・  ConfecC白o de pe9as de vestu白rio, exceto roupas i ntimas e as confeccionadas sob medida 
Ocupa96es Secund'rias 	AtMdadessecund'"as(cNAE) 

medida, hdcpcndcntc 	 ..bmロs 

independente 	 pe9asdove訊u白ho 
Fabricante de partes de roupas
profissionais - fac o, independente 14

. 134/03 - Fac 白o de roupas profissionais 

vestu自rio independente 	 dovestu白do 
Fabricante de partes de peas do
vestu rio - fac o, independente 

Termo de Ciencia e Responsabilidade com Efeito de Alvar de Licenca e Funcionamento 
Provis6rio ・  declara9ao prestada no momento da inscri"o: 

Declaro, sob as penas da Lei, que conhe9o e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 

Costureiro(a) de roupas, sob 	l4,12毛IO2 一 ConkcC言o, sob Illedida,depe' 

Customizador(a) de roupas 	l3.40・5/99 1 Outros seM9os de acabamenk 

Atividades Secund'rias (CNAE) 
14.12-6/02 - Confec 言o, sob medida, de pe9as do vestu白rio, exceto roupas 
"“一、つ，・  

13.40・5/99 - Outros servi9os de acabamento em fios, tecidos, artefatos txteis e 
peas do vestu白rio 

忠難慧綴：農鷲  1411迅IO2 Fac9加de mupas inhmas 
Estampador(a) de peas do 	l3.40"5/01 ・ Esta「1lpada e te虹uhza"oemf 

14.11-8/02 - Fac9ao de roupas i ntimas 

13・40-5/01 ・  Estamparia e texturiza"o em fios, tecidos, artefatos txteis e pe9as 
do vestu白rio 

14・12-6/03 - Fac 白o de peas do vestuario, exceto roupas intimas 



Municipio para emiss白o do Alvar白  de Licen9a e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanit白rios, 
ambientais,tributrios, de seguran9a p自blica, uso e ocupa9ao do solo, atividades domiciliares e restri96es ao uso de 
espa9os publicos. O n白o-atendimento a esses requisitos acarretar自  o cancelamento deste Alvar白  de Licenga e 
Funcionamento Provis6rio 
Este Certificado comprova as inscri加es, alvara, licen'as e a situa"o de enquadramento do empres自rio na condi"o de Microempreendedor Individual. A 
sua aceita"o esta condicionada 日  vermca‘白o de sua autentiodade na Internet, no endere9ompitww.portaldoenipreendedor.govm Certitcatlo emisdo 
com base na Resolu"o no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comit para Gesto da Rede Nacional para a Simplifica"o do Registro e da Legaliza"o de 
Empresas e Negdcios - REDESIM. ATENいO: qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. Para pesquisar a inscil‘舌o estadual e/ou municipal 
(quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endere9o eletrbnico 
ftttDJIwww.rece Ita Jazen da .00v. brlPessoaJ u rid icaICN PJ/!cci Icons ulta.ajp 

● 

Nmero do Recibo 
ME11105120 

Nmero do Identificador 

00007473586564 

Data de Emiss西o 
2710712020 



Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra 
PRC VITORINO JOSE ALVES, 112 

CENTRO - BOM JESUS DA SERRA- BA CEP: 45263-000 

CNPJ: 16.418.709/0001-41 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 
N"mero: 00000212020.E 

Nome/Razao Social 

Nome Fantasia 

Inscri9白o Municipal 

Cnrlero叩  

FLAVIA VERONICA ROCHA DE OLIVEIRA 07473586564 

ZTC UNIFORMES 

01293 	 CPFにNPJ 28.338.993 

RIJA OSMAP MOREIRA CUNHA, 175 

ZONA RURAL BOM JESUS DA SERRA - BA CEP: 45263.000 

CPF/CNPJ: 28.338.993/0001-25 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAI COBRAR QUAISQUER D亡BITOS QUE VIEREM A SER 
APURADOS POSTERIORMENTE, 亡  CERTIFICADO QUE, AT亡  A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM D'BITOS 
TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICiPIO 

Observa9ao 

“→✩“""'"""""’…‘‘…●→→”●青市骨●“山●●‘+"“●“"‘●●●“"“，●‘●●，“""＋骨…✩‘""""“✩＋""""",""""“，✩✩“"" 

Esta Certid'o foi emitida em 	21/07/2020 	com base no C6digo Tributrio Municipal 

Certid白o vlida at':' 19/09/2020 

Esta cc出d乱abranga s omante a lnac 言こ Mundpa1 adina' dcn密fl.,OUa. 

C6digo de controle desta certid白o: 4600005011150000001293060000002202007216 

醸  

Certid白o emitida eletronicamente via internet. A aceita"o desta certid白o est白  condicionada 白  verifica"o de sua 
autenticidade na Internet, no endere9o eletr6nico 
https://bemjesusdaserra.saatri.com.br, Econ6mico - Certid白o Negativa - Verificar Autenticidade 

Aten"o: Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 

Impresso cm 21/07/2020 自  s 12:55:59 



C N PJ 

28.338.993/9001-25 

RAZAO SOCIAL 

FLAVJA VERONICA ROCHA Ut OLP,TIRA 3747fl&f44 

INSCRIいO ESTADUAL 

142.377.204 

事；」 GOVERNO DO ESTADO DA R4U!& 

1‘ジ  ’ sn'urriRIA DA FA/ENUA 

F""cc月,、  
一‘' IJ‘~~ 

flhC5Iflflflfl 11 2Q 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut貞rios 

(Emitida pan os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei&9 56 de''de dezeztrc de 19B1 C6digo 
Tribut'rio do Estado da Bahia) 

Certid白o N.: 20201 B32976 

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

Esta certid自o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 自  inexist'ncia de d'bitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competencia 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 posteriorniente. 

a 	Emitida em 30/06/2020, conforme Portaria n。  918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua ~ 	 em i5Saロ  

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, No ENDERECO http:llwww.sefaz.ba.qov.br 

V自●da com a apresenta"o conjunta do cart'o original de inscri"o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Minist'rio da Fazenda. 

Pgina I de I 	 ReICcrtidaoNegativa.rp 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

    

PARECER JURDICO 

EMENTA: Processo Administrativo n. 149/2020. 

Dispensa n.111/ZOZO. 

Objeto: Aquisi9o de camisetas para atender a demanda 

dos servidores que estきo a servi9o das barreiras 

sanit'rias, fiscaliza戸o e equipe de apoio no combate ao 

COVID-19. 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: FLAVIA VERONICA ROCHA DE OLIVEIRA 

Versa o presente parecer acerca do requerimento formulado 

pelo Exmo. Sr. Prefeito acerca da contrata9首o direta pela modalidade 

dispensa de licita9含o para a Aquisi きo de camisetas para atender a 

demanda dos servidores que est谷o a servi9o das barreiras sanit白rias, 

fiscaliza9首o e equipe de apoio no combate ao COVID-19・  

Para este fim, a Secretaria Municipal de Saude, atravs da sua 

secret白ria, justificou a necessidade do servigo e colacionou aos autos 

cotag6es e ampla documenta'o da empresa que apresentou o melhor 

custo-beneficio. 

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

servi9os, compras e aliena96es a ser feita por6 rgos publicos dever白  ser 

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

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

devidamente atualizada pelo decreto n29.412/18. 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita9含o【  

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

Administra戸o seleciona a proposta mais vantajosa para o 

contrato de seu interesse" 

Pa da Bandeira.02 - Centro-PO加eSIBa - Fone(77)3431 ・5800 ・  Fax (77)3431-5505 



麹  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

爵島 ESTADO DA BAHIA 

A licita9きo nos contratos' a regra, por'm a Lei nQ. 8.666/93 

apresenta situa96es especiais em que poder白  haver a dispensa da licita'o 

nas contrata'6es feitas pela Administra戸o P白blica 

Como toda regra tem sua exce9首o, a Lei de Licita96es permite 

como ressalva 白  obriga9谷o de licitar, a contrata9o direta atrav's de 

processos de dispensa e inexigibilidade de licita9谷o, desde que se 

preenchidos os requisitos previstos na lei 

Dispensa de licita9言o' a possibilidade de celebra'o direta de 

contrato entre a Administra9含o e o particular, nos casos estabelecidos no 

art. 24 da Lei n9. 8.666/93, atualizado pelo decreto n29・412/18 

O mestre Mar9al Justen Filho versa precisamente sobre os motivos 

que levam a dispensa da licita9o 

"a dispensa de licita95o verifica-se em situa96es em que, embora 
vivel competi'5o entre particulares, a licita戸o afigura-se 

inconveniente ao interesse p"blico. (...). Muitas vezes, sabe-se de 

antem'o que a rela'o custo-beneficio ser白  desequilibrada. Os 

custos necess白 rios 白  licita5o ultrapassarきo beneficios que dela 

poder5o advir" 

Continua o mestre, agora versando sobre o principio da 

economicidade, que deve ser observado em todos os atos administrativos 

I 1, N谷o basta honestidade e boas inten'6es para valida戸o 

de atos administrativos. A economicidade imp6e ado きo da 

solu'o mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da 

gest含o dos recursos p自blicos". 

' evidente que os processos de dispensa e de inexigibilidade de 

licitacきo n谷o exigem o cumprimento de etapas formais imprescindiveis 

num orocesso de licita9含o, entretanto devem obedincia aos principios aa 

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publiciclace e 

probidade administrativa impostos 白  Administra9o Publica 

Assim, tem-se que a contrata戸o de obras, servi'os, compras e 

aliena96es a ser feita por 6 rgos publicos, dever白  ser precedida, em regra, 

Pa da Bandeira02 - Centro-Pocoes/Ba - Fone(77)343l -5800- Fax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

por licita戸o, conforme estabelece o artigo 37, inciso XXI da 

Constituiao Federal, bem como o artigo 29 da Lei n.2. 8.666/93, por'm, 

no presente caso, a contrata戸o por dispensa de licita戸o encontra 

amparo legal no decreto n29.412/18, que atualizou os arts. 23 e 24 da lei 

8.666/93: 

Art. 1O Os valores estabelecidos nos incisos I e II do 
caput do art. 23 da Lei n。  8.666, de 21 de junho de 1993, 
ficam atualizados nos seguintes termos: 
I- para obras e servios de engenharia: 
a) na modalidade convite - at白  R$ 330.000,00 (trezentos e 
trinta mil reais); 
b) na modalidade tomada de pre9os - at白  R$ 3.300.000,00 
(trs milh6es e trezentos mil reais); e 
c) na modalidade concorrencia - acima ae R' 
3.300.000,00 (trs milh6es e trezentos mil reais); e 
~I- para compras e servi9os n白o incluidos no inciso I 
a) na modalidade convite - at' R$ 176.000,00 (cento e 
setenta e seis mil reais); 

No mais, o processo administrativo est白  formalmente em 

ordem; h白  requisi9含o com descri9含o dos servi9os, bem como dota9o 

or'ament'ria. 

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

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

da Lei 8.666/94 e Decreto Federal n29.412/18. 

E o parecer. 

Po96es/Bahia, 18 de Agosto de 2020・  

YANNE MACFO MATOS 
ASSESSORA JURiDICA\k OAB/BA 51735 

P9a. da Bandeira,02 - Centro-Poc6esIBa- Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5505 
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Certificado de Regularidade do 
FGTS 一 CRF 

Inscri''o: 	28.338.993/0001-25 
Raz旨o Social: FLAVIA VERONICA ROCHA DE 0L1VEIRA07473586564 
Endere'o: 	RUA OSMAR MOREIRA CUNHA 89/ ALVORADA / BOM JESUS DA SERRA / BA!AC _flZflflfl 

A Caixa Econ6mica Federal, no USO da atribui戸o que lhe confere o Art. 7, da 
Lei 8-036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situag言o regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Sen'ko - FGTS. 

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

Validade:01/08/2020 a 30/08/2020 

Certifica‘旨o N mero: 2020080103283053634189 

Informa戸o obtida em 07/08/2020 09:05:47 

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

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

tDES'" ASGt5 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

SETOR DE CONTABILIDADE 

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

Senhoria informe quanto 白  exist白ncia de recursos or9ament自rios capazes de atender a respectiva 

despesa - aquisi 白o de camisetas para atender a demanda dos servidores que est白o a servio das 

Barreiras Sanit白rias, Fiscaliza9巨o e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em atendimento a 

Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio. 

Gabinete do Prefeit', 14 de agosto de 2020. 



‘申画 
	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

CNPJ: 14.200.242/0001-65 ー’ 

DO SETOR DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

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

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

financeira e or9amentaria com a lei Or9ament自ria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei 

de Diretrizes Orament白ria, sendo que a despesa da presente solicita9ao sera custeada pela 

UNIDADE OR9AMENT RIA, conforme segue abaixo 

UNIDADE ORCAMENT RIA 	30700 - Secretaria Municipal de Sa白de 

030701 - Fundo Municipal de Sa"de de Po96es 

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068一Enfrentamento de Emerg6ncia em Saude - COVID-19 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Juridica 

FONTE 14 - Transferncias de Recursos 

Po96es - BA, 14 de agosto de 2020 

Atenciosamente, 

etor de Contabilidade 鳳倉驚 鶴'o Correia Silva 
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欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
り驚 L: l 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 Sade, encaminha para deferimento e aprova叫o desta 

Procuradoria, referente ao Processo Administrativo n. 149/2020, considerando a necessidade de 

● contrata9o de empresa para aquisi9o de camisetas para atender a demanda dos servidores que esto 

a servi9o das Barreiras Sanit自rias, Fiscaliza9ao e Equipe de Apoio, no combate ao COVID- 19, em 

atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio 

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

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

atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a sua apreciaao e aprova恒o se em consonancia. 

● 

Gabinete do Prefei e, 4 de agosto de 2020. 
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MINUTA DO CONTRATO No 	120 
CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTACAO DE SERVICOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POCOES, E A EMPRESA 

I 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
p白blico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 1 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 disposic6es da Lei Federal 

. 

	

	a ・ bbb ae zi ae junno ae i wi e aiteraaa peia Lei d・ aa3194, resoivem celebrar o presente Uontrato 
de Fornecimento/Presta9ao de Servios, mediante as cl白usulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto deste contrato a aquisi 白o de camisetas para atender a demanda dos 
servidores que est白o a servio das Barreiras Sanit白rias, Fiscaliza9白o e Equipe de Apoio, no 
combate ao COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio. 

1.2 	- A contrata9含o dos servi9os submete-se 白  Lei n。  8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores altera96es ou substitui6es 
1.4 	- A presente contrata9白o est白  vinculada na Modalidade de DISPENSA DE LICITA（ンAO n。  
	/20 	 com base no, Art 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto Federal no 9.412/2018 e 
Portaria do Minist白rio da Sa"de n。  188/2020 e LEI 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  
926/2020; 
1 .5 	- A Contratada ficar白  obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato, acrscimos 
ou supress6es na aquisi 白o dos materiais objeto da presente licita9自o, de at白  25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei no 8.666/93 com as 
altera96es da Lei ri0 8.883/94 

II ・  CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO OR9AMENTARIA E PRAZO 

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

UNIDADE ORCAMENTARIA 30700 - Secretaria Municipal de Saude 
030701 - Fundo Municipal de Saude de Po96es 
ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.0681Enfrentamento de Emerg6ncia em Sa自de - COVID-19 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00一  Outros Serv. Terceiros - P. Juridica 
FONTE 
14 - Transfer白ncias de Recursos 

2.2 - A vigencia deste contrato ser自  at6 	 , contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser renovado por igual periodo a crit白rio da administra9白o. 

川・  CLAUSULA TERCEIRA - PRECO E CONDI96ES DE PAGAMENTO E EXECU9AO 
3.1 - Os valores da planilha de custo referente ao evento que acompanhar a nota fiscal de 
execu9白o do servio, DISPENSA DE LICITA9AO no 	/20 	 
3.2 - O valor total deste contrato 白  de 	 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

3.2.1 - O pagamento atrav白s da apresenta9白o da Nota Fiscal/Fatura de cada etapa do servio, da 
seguinte forma 
3.3 - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/Fatura, o documento 
ser自  imediatamente devolvido para substitui"o e/ou emissao de Nota de Corre9白o, ficando 
estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de qualquer reajuste ou 
atualiza9白o do valor contratual 
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser白  diariamente, ap6s a solicita9ao da Contratante atravs 
de seu org自o respons白vel 
3.5- 0 recebimento do objeto desta licita9ao, obedecer自  白  s normas fixadas na Lei 8.666/93, e as 
demais disposi96es constantes neste contrato 
3.6-Competir自  ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza9白o da entrega do objeto e 
registrar todas as ocorr白ncias e as defici白ncias verificadas em relat6rio, cuja c6pia ser 
encaminhada 白  contratada, objetivando a imediata corre9白o das irregularidades apontadas 
3.7・  A a9ao ou omiss自o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n白o eximir白 a contratada de 
total responsabilidade na execu9白o do contrato 
3.8 - Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j自  est白o inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

IV ・  CLAUSULA QUARTA ・  OBRIGACOES 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 execu9ao do Contrato, n自o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 白  
fiscaliza9自o ou acompanhamento pela Contratante; 

a) Reconhecer os direitos da administra9白o, em caso de rescisao administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidencias 
fiscais e contribui6es de qualquer natureza ou esp白cie, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenci白rios, sal自rios e quaisquer outros encargos necess自rios a perfeita execu9白o do 
objeto deste contrato; 

c) Cumprir e fazer cumprir as normas de seguran9a e medicina do trabalho, previstas na 
legisla9白o pertinente; 

d) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam 
a Contratada, independentemente de solicita9百o; 

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

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

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

h) A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu9ao do contrato, todas as condi6es de 
habilita9白o e qualifica9ao exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93 

Pargrafo O 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; 
3. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Federal, referente 自  Divida Ativa da Uni'o e 

Tributos Federais; 
4. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
5. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 
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V - CLAUSULA QUINTA - OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi6es pactuadas neste e os prazos para 

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

servi9os ora contratados, solicitando todas as informa96es que julgar necess白rio; 
b) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Di自rio Oficial do Municipio, at白  

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

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

d) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu9自o dos servi9os, com poderes plenos para gerenciar t白cnica e administrativamente o 

．一 	mesmo 
w 	e) トornecer, em tempo naoii, a しUN I KA I ALW\ toctos os eiementos tecnicos e administrativos, 

necess白rios a execu9ao das servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
ser白o realizados os servios, objeto deste contrato 

VI - CLAUSULA SEXTA . DAS PENALIDADES 

6.1 - A CONTRATADA poderao ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei n。  
10.520/02 e no8.666/93 
6.2 ・  A inexecu9ao total ou parcial injustificada, a execu9白o deficiente, irregular ou inadequada dos 
produtos ou servios objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condi96es 
estipulados, implicar自  na aplica9白o das penalidades contidas na Legisla9ao em vigor. 
6.3 - Alm das penalidades previstas no "caput", e sem prejuizo das mesmas, a contratada ficar自  
sujeito a s san96es, a seguir relacionadas 

l)Advertencia; 
l)Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecu9白o total; 
II) Rescis含o unilateral do contrato, na hip6tese de ocorrer o previsto no inciso II, sem 

prejuizo do pagamento das respectivas multas; 
Ill) Pela rescisao 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; 

IV) Suspens白o temporria do direito de participar em licita9白o e impedimento de contratar 
com a Contratante por prazo de at6 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 comunica9ao, ou, ainda, quando foro caso, cobradas judicialmente. 
6.5 . Para a aplica9白o das penalidades aqui previstas, a contratada ser notificada para 
apresenta9白o de defesa pr白via, no prazo de 05 (cinco) dias u teis, contados a partir da notifica9ao. 
6.6 ・  As penalidades previstas neste contrato sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuzo de outras medidas cabiveis 
6.7 ・  Pelo inadimplemento das obriga96es contratuais, a CONTRATANTE poder aplicar multa a 
CONTRATADA, caso n白o sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato, atualizado monetariamente 
6.8 ・  Pelo descumprimento das obriga96es mencionadas na clusula segunda, fica a contratada 
sujeito 白  multa diria de 0,1 % (um d白cimo por cento) do valor da contrata9ao, contados a partir do 
primeiro dia subsequente a notifica9ao de infra9自o contratual at白  o 300 (trig白simo) dia do 
inadimplemento 
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MINUTA DO CONTRATO No 	/20 
CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTA9AO DE SERVI9OS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POCOES, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
p自blico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm. 
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 disposic6es da Lei Federal 

. 	a.bbb ae ri ae junno ae iii e aiteraca peia Lei a ・ aaii94, resoivem celebrar o presente Uontrato 
de Fornecimento/Presta9白o de Servi9os, mediante as cl自usulas e condi6es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 ・  Constitui objeto deste contrato a aquisi9白o de camisetas para atender a demanda dos 
servidores que est白o a servio das Barreiras Sanit自rias, Fiscaliza"o e Equipe de Apoio, no 
combate ao COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio 

1.2 	- A contrata9ao dos servios submete-se 白  Lei n。  8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores altera96es ou substitui96es 
1.4 	- A presente contrata9白o est白  vinculada na Modalidade de DISPENSA DE LICITAいO n。  
	/20 	, com base no, Art 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto Federal no 9.412/2018 e 
Portaria do Minist白rio da Sa白de n。  188/2020 e LEI 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  
926/2020; 
1.5 	- A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acr白scimos 
ou supress6es na aquisi 白o dos materiais objeto da presente licita9ao, de at白  25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei no 8.666/93 com as 
altera96es da Lei n。  8.883/gA. 

II - CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO OR9AMENTARIA E PRAZO 

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

UNIDADE ORCAMENTARIA 30700 ・  Secretaria Municipal de Sa自de 
030701 - Fundo Municipal de Sa"de de Po96es 
ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068一Enfrentamento de Emerg6ncia em Sa自de ・  COVID-19 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Juridica 
FONTE 
14 - Transferncias de Recursos 

2.2 - A vigencia deste contrato ser at白  	 , contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser renovado por igual periodo a crit6rio da administra9自o. 

III - CLAUSULA TERCEIRA ・  PRE9O E CONDI96ES DE PAGAMENTO E EXECUいO 
3.1 ・  Os valores da planilha de custo referente ao evento que acompanhar白  a nota fiscal de 
execu9ao ao servi9o, U1bVLNt$f\ ut LIUI I AY/\U n、」  	ru 	 
3.2 - O valor total deste contrato 白  de 	 
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3.2・1 - O pagamento atrav白s da apresenta9自o da Nota Fiscal/Fatura de cada etapa do servio, da 
seguinte forma 
3.3 - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/Fatura, o documento 
ser白  imediatamente devolvido para substitui 白o e/ou emiss白o de Nota de Corre9ao, ficando 
estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de qualquer reajuste ou 
atualiza9白o do valor contratual 
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser白  diariamente, ap6s a solicita9ao da Contratante atravs 
de seu 6 rg白o respons白vel 
3.5- 0 recebimento do objeto desta licita9ao, obedecer白  as normas fixadas na Lei 8.666/93, e as 
demais disposi6es constantes neste contrato 
3.6-Competir ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza9白o da entrega do objeto e 
registrar todas as ocorrencias e as defici6ncias verificadas em relat6rio, cuja c6pia ser自  
encaminhada a contratada, objetivando a imediata corre9白o das irregularidades apontadas. 
3.7- A a9白o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n白o eximir自白  contratada de 
total resDonsabilidade na execuc白o do contrato 

. 	3・b - N05 pre9os otertaaos na proposta ao uontrataao ja estao inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

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

culpa ou dolo na execu9白o do Contrato, n自o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 自  
fiscaliza9ao ou acompanhamento pela Contratante; 

a) Reconhecer os direitos da administra9ao, em caso de rescis白o administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incid白ncias 
fiscais e contribui6es de qualquer natureza ou esp白cie, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenci白rios, salrios e quaisquer outros encargos necess白rios 白  perfeita execu9白o do 
objeto deste contrato; 

c) Cumprir e fazer cumprir as normas de seguran9a e medicina do trabalho, previstas na 
legisla9ao pertinente; 

cl) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados aue envolvam 
~ 	a uontrataaa. inaeoenaentemente ae soucuacao 

e) <esponsaoiiizar-se peio onus resuitante ae quaisquer a9oes, oemanaas, custos e despesas 
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou 
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a96es 
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por for9a de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente contrato; 

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

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

h) A CONTRATADA dever自  manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as condi6es de 
habilita9ao e qualifica9ao exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93 
Par自grafou nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 
1. Prova de regularidade junto 合  Fazenda Municipal; 
2. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
3. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uni'o e 

Tributos Federais; 
4. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
5. Prova de regularidade junto a JustiCa do Trabalho. 
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V - CL USULA QUINTA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi6es pactuadas neste e os prazos para 

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

servios ora contratados, solicitando todas as informa96es que julgar necess白rio; 
b) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Di自rio Oficial do Municipio, at白  

o QUINTO DIAO TIL do m白s seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 
20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1。  da Lei n。  8666/93 com as 
altera96es da Lei n。  8,883/94; 

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

d) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu9白o dos servi9os, com poderes plenos para gerenciar t白cnica e administrativamente o 

- 	mesmo 
. 	e) Fornecer, em tempo habil, 白  GONTRAIADA todos os elementos tecnicos e aaministrativos, 

necess自rios 白  execu9白o dos servios, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
ser白o realizados os servi9os, objeto deste contrato 

VI - CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

● 

6.1 - A CONTRATADA poderao ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei n。  
10.520/02 e no 8.666/93 
6.2 ・  A inexecu9白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 condi96es 
estipulados, implicar白  na aplica9白o das penalidades contidas na Legisla9ao 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 

l)Advert6ncia; 
l)Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecu9白o total; 
li) Rescis白o unilateral do contrato, na hip6tese de ocorrer o previsto no inciso II, sem 

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

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

IV) Suspensao tempor自ria do direito de participar em licita9ao 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白o, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
6.5 ・  Para a aplica9白o das penalidades aqui previstas, a contratada ser自  notificada para 
apresenta9白o de defesa pr白via, no prazo de 05 (cinco) dias ロ  teis, contados a partir da notifica9o 
6.6 ・  As penalidades previstas neste contrato s白o independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis 
6.7 ・  Pelo inadimplemento das obriga96es contratuais, a CONTRATANTE poder aplicar multa a 
CONTRATADA, caso nao sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato, atualizado monetariamente 
6.8 ・  Pelo descumprimento das obriga96es mencionadas na clusula segunda, fica a contratada 
sujeito 白  multa diria de 0,1 % (um d白cimo por cento) do valor da contrata'o, contados a partir do 
primeiro dia subsequente a nofica9ao de infra9ao contratual at白  o 300 trig6simo) dia do 
inadimplemento 
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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自o assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficar自  sujeito a 
multa de at6 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contrata9白o. 

Vil - CLAUSULA SETIMA ・  DA RESCISAO E INEXECUCAO 
7.1 - O presente contrato poder自  ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei n。  
8.666/93 
7.2 - O descumprimento de qualquer clusula deste contrato, bem como de quaisquer disposi6es 
legais que a ele se apliquem, importar自  na sua imediata rescis白o, sem prejuizo de repara9白o, pela 
parte faltosa, dos danos advindos desta rescis自o 
7.3 - A inexecu9含o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequ白ncias 
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 rescisao com base nos incisos I a Xi do art. 78 da Lei n。  
8・ 666/93, nao cabe ao Contratado direito a qualquer indeniza9o 

VIII - CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES TRABALHISTAS 
O presente contrato n言o impUca, para a CONTRATANTE, vinculo ou obriga9ao trabalhista, direta 
ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a 
salvo de qualquer litgio, assumindo todas as obriga96es fiscais, trabalhistas e previdenci白rias 
referentes ao pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste 
IX - CLAUSULA NONA ・  COBRANCA JUbICIAL 
As import自ncias devidas pela Contratada serao cobradas atrav白s de processo de execu,o, 
constituindo este Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9白o ou compensa9ao de cr白ditos, sempre que possivel 

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

Po96es, 	 de 	 de 20 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Municipio de Po96es - BA 

Contratante 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratado 

TESTEMUNHAS 

1 ー  

CPF 

2 一  

CPF 



Po96es. 20 de agosto de 2020 

Leandr" rajo Mfscarenhas
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GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Comissao Permanente de Licitaao. 

I 
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, jd consultado o juridico e Setor Cont自bil, 

visando a aquisi9ao de camisetas para atender a demanda dos servidores que estao a servi9o das 

Barreiras Sanitarias. Fiscalizaao e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em atendimento a 

Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme especifica9ao constante nos autos do 

processo administrativo por isso autoriza a deflagra9ao do procedimento de DISPENSA DE 

LICITACAO, com base no Art 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  9.412/2018 e 

Portaria do Ministerio da Sa自de n。  188/2020 e LEI 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  

926/2020. e suas posteriores altera96es a fim de que a Comissao de Licitaao proceda com os 

trmites legais. conforme Legisla恒o especifica em vigor 
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PORTARIA N. 001/2020. 

De 02 de janeiro de 2020 

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

白mbito do Municipio de Po96es - BA e d白  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. 10. Alterar, nos termos do art. 51 da Lei Federal n。. 8.666/1993, a 

Comissao Permanente de Licita9ao do Municipio de Po"es - BA, que ser白  

composta pelos servidores abaixo elencados, com a fun"o de receber, examinar e 

julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos certames licitatrios que 

venham a ser realizados pela Administra9目o P"blica desta municipalidade. 

I - presidente: Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento, no de matricula 4.494, 

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Licita96es e Contratos 

II - 10 membro: Keli Cristina Lima Santos Gomes, no de matricula 1.804, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servi9os gerais. 

Ill - 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白o Permanente de 

Licita9ao do Municipio de Po96es - BA: 

~ -~ 1。  suplente: Marl"cia Teixeira Rocha, no de matricula 4.775, ocupante 

do cargo de chefe da Se9白o de Contratos; 

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

ocupante do cargo de chefe de Se"o de Almoxarifado; 

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

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Compras 

 

PP PIT Afl? o畿  
41・“,・・・,・・ノ  

Pra'a da Bandeira, P1 02, Bairo centro, Po9o.. - Bahia. CP 45.260-Coa. 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMV/YG 

Esta edi9白o encontra-se no site oficial deste ente. 
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Pargrafo " nica- Os suplentes nomeados nos termos deste artigo 

substituiro qualquer membro da Comiss白o Permanente de Licita"o do Municipio 

de Po96es - BA, a exce9ao da Presidente 

Art. 3・. Substituir o Presidente da Comiss百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 Comissao Permanente de Licita,o do Municipio 

de Po"es - BA, responderao solidariamente por todos os atos praticados pela 
、 	l 

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

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

Art. 5. Al白m das atribui6es constantes no art. 51 da Lei Federal no 

8.666/96, aos membros da Comiss百o Permanente de Licita"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 realiza9ao do 

processo de licita9白o, desde que, nesta ltima hip6tese, os procedimentos n百o 

conflitem com as compet6ncias do Poder Executivo. 

Art. 6。. O mandato dos membros da Comiss百o Permanente de Licita"o 

do Municipio de Po96es - BA ser白  de um ano 

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

040/2018, assim como as demais disposi6es em contr自rio. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po96es - BA, 02 de janeiro de 2020 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Pra'a da Bandeira, N' 02, Bairro Centro, Po'6es - Bahia, CP 45.260-000. Pじtoe濫  
～・・‘,・一・,・“/ 
	マ  

CERTIFICAいO DIGITAL: EEZBM+J2FK2NRQKVLMVNG 

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



誌ia Teixeira Roch 
Membro da Comissao 

Po96es BA, 21' eagosto de 2020 

・二 “ ・・ ro', eir 、  do Nascimento 
President Da Comissao 

Cele r- eira Pereira 
Membro da Comisso 

'I 

I9r !IJFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
'1 eY: 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO No 111/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 149/2020 

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder contrata9豆o de empresa 
para aquisi9ao de camisetas para atender a demanda dos servidores que esto a servi9o das Barreiras 
Sanit自rias, Fiscaliza9言o e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal 
de Sa丘de deste Municipio. Por isso, e para restabelecer a ordem e o bom funcionamento do ente p'blico pe9o 
que se firme contrato com respectiva empresa abaixo por apresentar proposta mais vantajosa, obedecendo ' s 
normas da Lei 8.666/93, conforme especifica9ao da Secretaria Municipal de Sa"de solicitante do objeto; 

CONSIDERANDO o Pareccr emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura que recomendou por 
Dispensa de Licita9ao; 

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

CONSIDERANDO que ha disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 
contrata9ao, conforme informa9百o do contador deste Municipio 

CONSIDERANDO, que a rela9ao 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 Pablico local a 
competencia. Referida competencia se espraia pelas seguintes mat'rias: a) regulamentaao; b) fiscalizaao; c) 
controle; d) execu9ao do servi9o, que poder ser feita diretamente ou atraves de terceiros e tamb6m por pessoa 
fsica ou juridica de direito privado. 

I 一CONSIDERANDO, duas. certeza: a) a administra叫o p"blica, como regra, deve contratar por meio de 
lIclLaao;u) o racier politico iocai jamais se eximira de prestar o servi9o p"blico a sua popula9ao. Ambos so 
pi iiic:pios consutucuonats expressos, portanto, principios que devem ser obedecidos por todas as normas do 
cstauo, inctusive peia Lei W .bbb/9i 

CONSIDERANDO, que os pre9os esto dentro do praticado no mercado, preenchem as condicoes e 
requisitos para atender ao objeto solicitado, cujo contrato dever' ser celebrado com observancia das regras 
previstas da 8.666/93, precipua da Administra9o, criou-se imediatamente o interesse coletivo primirio 
visando o interesse social 

Coml base no parecer juridico. que concluiu que, objetivando cumprir os principios da legalidade, 
rnoraiivaue e puolicluacie, opinou pela Uispensa de por tratar-se de servi9os necessrios ao atendimento das 
iiiiaituaues precipuas ca Aornlnlstraao. 聖r essas raz6es comiss五o cumpre o apontado no parecer Juridico, 

’認！】に恐ぐ‘讐黒砦黒士e豊？。。や・ Liec円！サederal ,。 り・り讐讐プmaria do Minist6rio da Sa"de n。  

器諾＃忘なん！芸3荒u'u,flD I ＝器豊砦A豊豊Jl讐聖ria n“ぎbそU讐 para,contratao de匹ザIA 

：こニユ 】二二二ご二＃ n A-, L-. 、七し‘' j__ tI'r 'iiニゲぎJ里・ PcS S讐juりUI讐 cie awe聖privado・  inscrito no CNI'J n。  
i'-t.00.. i聖/vuui-4u, corn enuere9o comerclal.aKua usmarMorelra Cunha nu 89, Bairro Alvorada, Bom Jesus 

豊些で・ 。やしtr: 'fつ.zoa-000・ com valor global de K$ 2.400・tiO (dois mil e quatrocentos reais）・ Registre-se 
C ruuilquじーsじ・  
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Certificado de Regularidade do 

FGTS 一 CRF 

Inscri戸o: 	28.338.993/0001-25 
Raz舌o Social: FLAVIA VERONICA ROCHA DE 011VE1RA07473586564 

RUA OSMAR MOREIRA CUNHA 89 / ALVORADA I BOM JESUS DA SERRA / BA ノ  

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribuigさ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 situag5o regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Ser!co - FGTS. 

O presente Certificado nきo servir白  de prova contra cobranらa de quaisquer 
d'bitos referentes a contribuiら6es e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigag6es com o FGTS. 

Validade:01/08/2020 a 30/08/2020 

Certifica''o N"mero: 2020080103283053634189 

Informa‘白o obtida em 07/08/2020 09:05:47 

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

I 
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	 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

CNPJ: 14.200.242/0001-65 
i二‘' 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN9AS 

SETOR DE CONTABILIDADE 

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

Senhoria informe quanto 白  exist白ncia de recursos or9ament白rios capazes de atender 白  respectiva 

despesa - aquisi9ao de camisetas para atender a demanda dos servidores que est自o a servi9o das 

Barreiras Sanitrias, Fisca!iza9白o e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em atendimento a 

Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio 

Gabinete do Prefeit・ , 14 de agosto de 2020 

● 



競 PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 

熱可ラ 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 urgencia solicitada, posto que h白  disponibilidade 

financeira e or9amentria com a lei Or9ament自ria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei 

de Diretrizes Or9ament自ria, sendo que a despesa da presente solicita9自o ser custeada pela 

. 	UNIDADE ORcAMENTARIA, conforme segue abaixo 

UNIDADE ORCAMENTARIA 	30700 - Secretaria Municipal de Sa自de 

030701 - Fundo Municipal de Saude de Po96es 

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.0681Enfrentamento de Emergencia em Sa自de - COVID-19 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Juridica 

FONTE 14- Transfer6ncias de Recursos 

Po96es - BA, 14 de agosto de 2020 

● 
Atenciosamente, 

ustavo Correia Silva 
etor de Contabilidade 

H・ zー～. zへー、  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 叫y"y野  
r 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

温嘉LA，菊  

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Juridica 

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

o pedido da Secretaria Municipal de Saude, encaminha para deferimento e aprova9o desta 

Procuradoria. relerente ao Processo Administrativo n。. 149/2020, considerando a necessidade de 

● contrata9o de empresa para aquisi9ao de camisetas para atender a demanda dos servidores que esto 

a servi9o das Barreiras Sanit自rias, Fiscalizaao e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em 

atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. 

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

conformidade corn a Lei 8.666/93. a fim de que a Comissao de Licitaao possa executar suas 

atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada 

Aguardamos a sua aprecia恒o e aprovaao se em consonancia. 

Gabinete do Prefei ・ , 4 de agosto de 2020. 
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ATA/PARECER DA COMISSAO 



Aquisi9白o de camisetas para atender a demanda dos servidores que est白o a servi9o das 
Barreiras Sanit白rias, Fiscaliza9ao e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio 

Objeto 

FLAVIA VERONICA ROCHA DE OPLIVEIRA 07473586564, pessoa juridica de direito 
privado, inscrito no CNPJ no 14.683.163/0001-20 

Contratado 

ro 	iro do Nascimento 
P -sidente 

Po96es - Ba, 21 de ag e 2020 

~ ‘麟 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

 

電血！1撫111立ブ  

 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE LICITAいO 111/2020 

Reuni白o da Comissao Permanente de Licita9ao da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Portaria n。  006/2017. Reunida com a finalidade especifica de 
instru9白o de processo de DISPENSA DE LICITAいO, Art 24, Inciso IV da Lei 
8.666193, Decreto Federal no 9.412/2018 e Portaria do Minist6rio da Saロde no 
188/2020 e LEI 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, modificada 
pela Lei no 8.993/94 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal, essa Comiss白o dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita9白o, para a contrata9ao de FLAVIA VERONICA ROCHA DE OPLIVEIRA 07473586564, 
pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n。  14.683.163/0001-20, com endere9o 
comercial 良  Rua Osmar Moreira Cunha n。  89, Bairro Alvorada, Bom Jesus da Serra, BA, CEP: 
45.263-000, com um valor global de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Ap6s an白lise 
profunda sobre a contrata9ao em comento, ressaltando ter sido dada a devida importancia ao fato 
de que o pre9o apresentado esta condizente com os praticados no mercado, conforme laudo de 
avalia9ao, n白o havendo, portanto, superfaturamento. Nesse i nterim, somos de parecer favorvel, 
pela configura9白o da Dispensa de licita"o, na conformidade do Art 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, 
Decreto Federal n。  9.412/2018 e Portaria do Minist白rio da Sa自de n。  188/2020 e LEI 14.035/2020, 
incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, atualizada pela Lei 8.883 de 08/06/94. Devendo, pois, 
ap6s a devida homologa9白o pelo chefe do Poder Executivo, do nosso parecer, proceder 自  devida 
publica9白o nos meios legais, para que surta os efeitos desejados. Nada mais havendo a relatar, 
deu-se por encerrada a reunio. Assim sendo, eu Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento, Presidente, 
lavrei o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e se aprovado, segue assinado por 
Mim Presidente e demais membros da Comiss白o de Licita9o 

Cel-'Vl eira Pereira 
	

Marlucia Teixeirゴ  Rth 
Membro da Comissao 
	

Membro da Comiss白o 



eiro 'o Nascimento 
Pre dente 

Ce厄計・ー eira Pereira 
Membro da Comiss白o 

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

ADJUDICACAO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAいO N。 111/2020. 

A Comiss三o Permanente de Licita9白o de Po96es - Bahia, com base no Art 24. Inciso IV da Lei 
8・ 666/93, Decreto Federal n。  9.412/2018 e Portaria do Minist白rio da Saロde n。  188/2020 e IFI 
14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, e suas altera96es Dostedores/ e nn 
Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto, aquisi9白o de camisetas para atender a demanda do; 
servidores que esto a servi9o das Barreiras Sanit白rias, FiscaIiza9白o e EQuiDe de AD6i可  rio 
combate ao COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Sa'de deste 1viuniciDio.Jisndo 
a contrata9白o de FLAVIA VERONICA ROCHA DE OPLIVEIRA 07473586564. Dessoa iuridinade 
direito privado, inscrito no CNPJ n。  14.683.163/0001-20, com endere9o comerdaI 『  uaOsm;r 
Moreua Cunha n 89, Bairro Alvorada, Bom Jesus da Serra, BA, CEP 45263-000, pelo valor 

Po96es - Ba, 21 de agosto 

'iI、I応晶鷲ixeira Rocha 
Membro da Comiss白o 



~ 

熱  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CERTIDAO DE PUBLICACAO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITA9AO N。 111/2020 

雛ficoroce農％認deISP聞景合貰m de direito, conforme determinaCITAO, cujo objeto aquisi 認egal, o parecamisetas 器認拶：  
demanda dos servidores que est白o a servio das Barreiras Sanitrias, Fiscaliza9白o e Equipe de 
Apoio, no combate ao COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste 
Municipio. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata9言o de FLAVIA VERONICA ROCHA 
DE OPLIVEIRA 07473586564, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n。  
14.683.163/0001-20, com endere9o comercial 白  Rua Osmar Moreira Cunha n。  2', :airro Alvorada, 
Bom Jesus da Serra, BA, CEP: 45.263-000, pelo valor plobal de'', 2.400.' (dois mil e 

e 	quatrocentos reals), lot aeviaamente alvulgado com publica9ao no m 

Po96es, BA, 21 de agosto de 

Secret白rio Municipal de A Planejamentos 
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護移  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITACAO N。  111/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no Art 24, Inciso IV da Lei 8 .666/93, Decreto 
Federal n。 9.412/2018 e Portaria do Ministdrio da Sade n。  188/2020 e LEI 14.035/2020, incluindo a 
medida provis6ria n。  926/2020, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Jurdico, Ratifica o 
procedimento de contrata9ao direta por Ato da DISPENSA DE LICITACAO no 111/2020, referente 自  
aquisi9ao de camisetas para atender a demanda dos servidores que estao a servi9o das Barreiras 
Sanit自rias, Fiscaliza9ao e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sade deste Municipio. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata9ao de 
FLAVIA VERONICA ROCHA DE OPLIVEIRA 07473586564, pessoa jurdica de direito privado, 
inscrito no CNPJ n。  14.683.163/0001-20, com endere9o comercial a Rua Osmar Moreira Cunha n 

』一 	89, Bairro Alvorada, Bom Jesus da Serra, BA, CEP: 45.263-000. pelo valor global de RS 2.400.00 
w 	( oois mii e quatrocentos reals), vigencia ao contrato ae 2 1RJ612020 ate .i 1/liSノ  2021). (ira ratiticado. 

Po96es, Estado da Bahia, 21 de agosto de 2020. 

Gabinete do Prefeito 	de agosto de 2020. 

Leandr直ajo Mlscarenhas 
o wiunIcipai 

● 
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欝 !REFEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 

議b CNPJ: 14.200.242/0001-65 

HOMOLOCACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  111/2020 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia. no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades do Art 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto Federal n 
9.412/2018 e Portaria do Ministerio da Saude n。  188/2020 e LEI 14.035/2020, incluindo a medida 
provis6ria n。  926/2020, e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITACAO no 111/2020 ー  
Objeto: aquisi早ao de camisetas para atender a demanda dos servidores que estao a servi9o das 
Barreiras Sanitrias, Fiscaliza頭o e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-I 9, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrataao de FLAV!A VERONICA ROCHA DE OPLIVEIRA 07473586564, pessoa juridica de direito 
privado, inscrito no CNPJ n。  14.683.163/0001-20, com endere9o comercial a Rua Osmar Moreira Cunha n。 89, 
Bairro Alvorada. Bom Jesus da Serra, BA, CEP: 45.263-000, pelo valor global de R$ 2.400,00 (dois mil 
e quatrocentos reais) 
A Comissao Permanente de Licita9ao, atrav's de seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 

Gabinete do Prefeito, 21 de agosto de 2020. 

Leandr 	ajoMjscarenhas 

ずLO iviuriipipai 
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欝 !REFEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 
露愚ぎ島な CNPJ: 14・200・242/0001-65 
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Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza9ao da aquisi9ao de camisetas para atender a demanda dos servidores que esto a 
servi9o das Barreiras Sanitarias, Fiscalizaao e Equipe de Apoio, no combate ao COVID・19, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. Mediante exposto lano o Ato formal 
para a contrataao de FLAVIA VERONICA ROCHA DE OPLIVEIRA 07473586564, pessoa juridica de 
direito privado, inscrito no CNPJ n。  14.683.163/0001-20, com endere9o comercial a Rua Osmar Moreira 
Cunha n。  89, Bairro Alvorada, Bom Jesus da Serra, BA, CEP: 45.263-000, pelo valor global de R$ 
2.400.00 (dois mil e quatrocentos reais), e posterior quita o 

Gabinete do Prefeito, 21 de agosto de 2020. 
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CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECU9AO 

Rua: Cardeal da Silva, n 75, centro, Po96es-BA, Fone: (77) 343143 

- H 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO N・  225/2020 FMS 

CONTRATO DE AQUISIいO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POCOES COM COPARTICIPAAO Do 

FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 

EMPRESA FLAVIA VERONICA ROCHA DE 
OPLIVEIRA 07473586564. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 

pblico, com sede situada na Pra9a da Bandeira, n。  02, centro, Po加es-Bahia - FONE/FAX (77) 

3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo IIm.。  
a 	Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito MuniciDal. com  COPARTICIPACAO DO FUNDO 
ー 	MUNIUIドAL Ut bAUUt Ut P'UしUtb, ヒ  staao aa uania, pessoa jurtoica ae aureito puoiico, 

inscrito no CNPJ sob o no 11.113.324/0001-52, com sede na Rua Cardeal da Silva, no75, centro, 
Po"es-Ba, CEP. 45.260-000, neste ato representado pela Secretria a Sra. Lorena Santos 
Mascarenhas, doravante denominado, CONTRATANTE, e a empresa FLAVIA VERONICA 

ROCHA DE OPLIVEIRA 07473586564, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ no 

14.683.16310001-20, com endere9o comercial 白  Rua Osmar Moreira Cunha no89, Bairro 

Alvorada, Bom Jesus da Serra, BA, CEP: 45.263-000, aqui denominada CONTRATADA, oriundo 

da DISPENSA DE LICITAAO no 11112020, nas disposi"es da Lei Federal 8.666 de 21 de 

junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente contrato de 
fornecimento, mediante as clusulas e condi加es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato a aquisi"o de camisetas para atender a demanda dos 

servidores que est白o a servi9o das Barreiras Sanitrias, Fiscaliza"o e Equipe de Apoio, no 

combate ao COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio. 

§1。  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acrscimos 

ou supress6es na aquisi,o dos materiais objeto da presente licita9ao, de at白  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自  sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE 

LICITA O n。  11112020, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal n。  
15812020, Portaria do Ministrio da Sa自de no 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4o: E Nas 

contrata加es para aquisiJo de bens, servios e insumos necess'rios ao enfrentamento da 

emergncia que trata esta Lei ser admitida a apresenta戸o de termo de referenda simplificado 

ou de projeto b』sico simplificado. (jiicluido nela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

a) O Regime de Execu"o do presente Contrato' de Pre9o Por item, independentemente de 
transcri"o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 2 1/06/1993, e suas altera"es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94 
b) De 03 dias, a partir da solicita"o da Contratante 
c) A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, n白o eximir 白  contratada 
de total responsabilidade na execu声o do contrato 
§1。  0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s adotados pela 

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

a) 0 Regime de Execução do presente Conhato 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 açâo ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá contratada 
de total responsabilidade na execução do contrato. 

§ 1° 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, só se concretizará após adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as alterações da 
Lei 8.883/94. 

CL USULA TERCEIRA~PRAZOS 
a 	3.1 0 prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at o dia 31 de aaosto de 2020. e de 
ー 	acorao com as solicita9oes da Contratante nao se computando os casos previstos no artigo 

1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

• 
3.1 0 prazo do Contrato será da data de sua assinatura até o dia 31 de agosto de 2020, e de 
acordo com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 
1.058 do Código Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA - PRECO, CONDI9OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4・ 1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
reais), resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os 

4.2 Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajustveis 
§1。 Nos preos ofertados na proposta do Contratado j自  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。 O pagamento ser efetuado, em at白  30 (trinta) dias ap6s a apresenta9含o da Now 
Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 
§3。 Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido documento ser imediatamente devolvido para substitui,o e/ou emisso de Nota de 

Corre"o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de 
qualquer reajuste ou atualiza"o do valor contratual. 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Preço Total do objeto ora contratado será de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
reais), resultante das quantidades constantes da proposta de Preços. 

4.2 Os Preços ofertados sera° fixos e inaajustáveis. 

§ 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 impficar no fiel cumprimento 
deste instrumento. 

§ 2° 0 pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias apôs a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 

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

referido documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de 
Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de 
qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

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

Orament自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 
ORÇAMENTARIA 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068—Enfrentamento de Emergência em Saúde - coviD-19 
ELEMENTO DE 

DESPESA 
3.3.90.39.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Jurídica 

FONTE 
14- Transferências de Recursos r 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

CLAUSULA SEXTA ・  DIREITOS E OBRIGAOES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 

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

6.1.2 A CONTRATADA ser legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga"es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu"o deste Contrato, bem como, pelos 

encargos trabalhistas, previdenci自rios, fiscais, securit白rios, comertiais e outros fins, a eles nao 

se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impericia ou 

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

empregados, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza"o ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

6.1.4 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu"o do contrato 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes paw 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 rescis白o administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

6.1.7 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as condi加es 

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

no 8.666/93 

6.1.8 comunicar a Prefeitura Municipal de Po加es Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 

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

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

sua ocorrncia, sob pena de n白o serem considerados; 
6.1.9 Fornecer o obieto contratado dentro dos orazos estabelecidos no Edital e Contrato 

. 	Paragrato Unico: A empresa aevera apresentar junto com a (5) nota(s) fl5CaI(I5) eiou Tatura(s): 

a) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 

b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 

c) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente' Dvida Ativa da Uni'o e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 

d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 

e) Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga"es financeiras decorrentes 

do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

6.2.2 A fiscaliza"o do fornecimento ser por t6cnicos da CONTRATANTE ou por equipe 

especializada, designada 

PO◆ fl MUWICIPAL?ooes Rua: Careal da Silva, ri0 75, centro, Po96es-BA, Fone: (77) 343 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

6.2.3 Poder a fiscaliza"o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servi9os, caso nao sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem prejuzo de 
outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 
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 reincid白ncia na 
pratica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san"es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784/99: 

7.1.1 Advert6ncia 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 nP8.666/93, 
sujeitando-se os infratores a s comina"es legais, garantida a prvia e ampla defesa em 
processo administrativo 
7.1・3 A inexecu"o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu,o do contrato, 
sujeitar o contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da 
infra"o, obedecidos os seguintes limites m白ximos: 

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

obriga"o, inclusive na recusa do adjudicatrio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 
negar-se a efetuar o reforo da cau9白o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convoca"o; 

.0,3% (trs d'cimos por cento) ao dia, at o trig6simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 
fixa inicial; 

・ 0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente 
ao 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. 
7.1.3.2 A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser descontada da garantia do 
contratado faltoso 

7.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al白m da perda desta, a contratada 
responder pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administra9白o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
7.1.3.4 N白o tendo sido prestada garantia, 白  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百o tm carter compensat6rio e o seu pagamento n白o 
eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra加es 
cometidas 

P6ど6賛  Rua: Cardeal da Silva, n 75, centro, Po6es-BA, Fone: (77) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

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 
disposiゆes legais citadas 
7.1.5 Sero punidos com a pena de declara9白o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra"o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni"o ou 
at白  que seja promovida a reabilita"o perante a autoridade competente para aplicar a puni"o, 
os que incorram em outros ilcitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECU9AO E DA RESCISAO 

8.1 A resciso poder ser 

8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescis白o imediata, 
com as consequ6ncias 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 altera96es, 
sem prejuizo de outras san加es previstas nesta mesma lei; 
8.3 A inexecu9ao 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 Publica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n ・  8.666/93 e suas altera"es. 
8.4 Poder ainda o Municipio de Po加es, BA, a seu crit白rio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante prvio aviso 白  empresa contratada, com anteced6ncia minima de 
30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n白o tenha 
dado causa e aos pagamentos devidos pela execu"o do CONTRATO at a data da rescis白o. 
8.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLUSULAS contratuais, 
especifica"es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, contados 

da intima"o do ato 

8.6 Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla9ao especifica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o. 

CLAUSULA NONA ・  CONDI9OES GERAIS 

9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi白rios, planos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 

executado por ela; 

9.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu"o deste 

Contrato, quando necess白rio por conveniencia dos 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 Preos 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 白  regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir algu a d"vida em casos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CL USULA DECIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 
10.1 As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atraves de processo de execu"o, 
constituindo este Contrato ttulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 

reten"o ou compensa9白o de cr6ditos, sempre que possvel. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

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

Po96es - Bahia, 21 de agosto de 2020. 

Lorena Santos Mascarenhas 

Secret白ria Municipal de Saude 
Contratante 

1&4ic t-.-.cc..1蚕&-o- JL_g sCc、Q_ 
FLAVIA VERONICA ROCHA DE OPLIVEIRA 07473586564 

Empresa Contratada 

Testemunhas: 

crr: jitt OtcZ濃
o 小  
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ADJUDICA9AO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITA9AO N。  111/2020. 
A Comiss白o Permanente de Licita9白o de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto 
Municipal n。  158/2020 e Decreto Federal no 9.41 2/218, Portaria do Minist6rio da Sa自de no 188/2020 e suas 
altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITAいO N。 111/2020. 
OBJETO do presente contrato a aquisi9ao de camisetas para atender a demanda dos servidores que esto a 
servi9o das Barreiras Sanit白rias, Fiscaliza9白o e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio. CONTRATADO FLAVIA VERONICA ROCHA DE OPLIVEIRA 
07473586564, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n。  14.683.163/0001-20, com endere9o 
comercial 白  Rua Osmar Moreira Cunha n。 89, BairroAlvorada, Bom Jesus da Serra, BA, CEP: 45.263-000( ,Valor 
global do objetoAdjudicado 6 de: R$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais) Com Vigencia 31/08/2020, Comiss白o 
Permanente De Licita9ao, 21 de agosto de 2020. Jo白o Pedro Ribeiro Do Nascimento ・  PRESIDENTE DA 
COMISSAO; 

RATIFICA9AO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITA9AO N。 111/2020. 
一A Prefeitura Municipal de Poc6es - Bahia. com  base no art. 24. Inciso IV. da Lei 8.666/93. Decreto MuniciDal 11 
SbWZULU uecreto トeaerai nv り  .41flZ1ど, vortaria ao Ministerlo aa bauae nv iaoizuzue suas aiteracoes 

Dosteriores. e no rarecer Junatco. torna ouoiico a Katlrucacao 00/AtO aa UISI-'ENSAUt LIじI i/AU/AU N" 111/2U2(J 
conforme parecer aa しUMIbbAU I-'tNMANtN Iヒ  Liヒ  LIUI IAしAU e varecer ,iuruaico emitiao peio vrocuraaor 
juriaico M unicipai vem iormaiizarA UIbF-'tNSAUU l-'NUUヒUIMヒN 10 LILt IA 101(10, para contrata9ao direta de 
FLAVIA VERONICA ROCHA DE OPLIVEIRA 07473586564, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ 
no 14.683.163/0001-20, com endere9o comercialさ  Rua Osmar Moreira Cunha no89, BairroAlvorada, Bom Jesus 
da Serra, BA, CEP: 45.263-000 OBJETO do presente contrato a aquisi"o de camisetas para atender a demanda 
dos servidores que est白o a servi9o das Barreiras Sanitrias, Fiscaliza頭o e Equipe de Apoio, no combate ao 
COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, Valor de R$ 2.400,00(dois mil e 
civatrocentos reaiscom Via白ncia 31/08/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE 
LIUI iAyAaevenao ser ceieoraoo o contrato com: 1-LAViA VヒKUNIUA ROLHA Uヒ  UVLIVLIKA U!4(3bdbbb4, 
Gabinete do Prefeito, 21 de agosto de 2020). LeandroArajo Mascarenhas・  Prefeito Municipal. 

HOMOLOGA9AO DA DISPENSA DE LICITA9AO N。 111/2020. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PO9OES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei no8.666/93 com as modificac6es introduzidas p elas Leis no8.883/94 e no 
9.b4anja, ante a UIVtN5A Ut LIじI IAYAU N" 111/ZUlU. - UISJLIO cio presente contrato a aquisi9ao de 
camisetas para atender a demanda dos servidores que est白o a servi9o das Barreiras Sanitrias, Fiscaliza戸o e 

'auipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio. 
~tentanロo aoドarecer aa しUMIttSAU rヒRMAINヒNIヒ Liヒ LlしlIAしAU. IIUMULUUA o processo ae UISF'ヒNSA 
リヒ  LILI IAりAU, para a contrata9ao ロireta cia empresa トLAVIA VヒRUNIじA ROCHA Uヒ  OPLIVヒIRA 
07473586564, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n。  14.683.163/0001-20, com endere9o 
comercial 白  Rua Osmar Moreira Cunha no 89. Bairro Alvorada. Bom Jesus da Serra. BA. CEP: 45.263-000' 
，しUMIbbAU VヒRMANヒNIヒ L)ヒ LULl IAyAU. atraves ae seu i-'resiロente, aevera tomar as medicas cabivel& 
tendo em vista o Valor Global do servi9o de: R$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reaiscom Vig白ncia 31/08/2020). 
Gabinete do Prefeito, 21 de agosto de 2020. LeandroArajo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

EXTRATO DO CONTRATO No225/2020 
FMS DISPENSA No 111/2020. 

CONTRATADE SADE.震 Prito需LITN PJ麗AMUb on磐離訪
P0
000鴨ES2. c麗麗OPARTICIPAARua Cardeal da駆盟DOMBairn思鰍と  

CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas CONTRATADOー  FLAVIA VERONICA ROCHA 
DE OPL1VE1RA07473586564, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ no14.683.16310001-20, com 
endere9o comerciala Rua Osmar Moreira Cunha n。 89, Bairro Alvorada, Bom Jesus da Serra, BA, CEP: 45.263- 
000 OBJETO do presente contrato a aquisiao de camisetas para atender a demanda dos servidores que esto a 
servi9o das Barreiras Sanitrias, Fiscaliza9白o e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio. Data do Contrato 2 1108/2020; Valor do Contrato: R$ 
2.400,00(dois mil e quatrocentos reais), 31/08/2020 Secretaria Municipal de Saロde: Lorena Santos 
Mascarenhas, Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas. 
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ADJUDICAAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITAAO N' 111/2020. 

A Comissao Permanente de Licita o de Po6es - Bahia, com base no art. 24, Inciso TV da Lei 8.666/93, Decreto Municipal n 158/2020 
e Decreto Federal n。  9.412/218, Portaria do Ministrio da Sade n i 88/2020 e suas altera るes posteriores, e no Parecer Jusidico, 
ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITAぐAO N' 111/2020. OBJETO do presente contrato a aquisi9百o de camisetas para atender 
a dem且且da dos servidores que esto a sen'i9o das Bar」・eiras Sanitrias, Fiscaliz・9Ao e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sade deste Municipio. CONTRATADO FLAVIA VERONICA ROCHA DE OPLIVEIRA 
07473586564, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNN if 14.683.163ノ0001-20, coin enderego comertial' Rua Osmar 
Moreira Cunha n。  89, Bairro Alvorada, Bom Jesus da Serra, BA, CEP: 45.263-000( ,Valor global do objeto Adjudicado ' de: ItS 
2.400,00(dois mil e quatrocentos reais) Com Vig'ncia 31/08/2020, Comiss』o Pennanente De Licita o, 2! de agosto dc 2020. JoA ・  
Pedro Ribeiro Do Nascimento ・  PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICAいO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAいO N' 111/2020. 
A Prefeitura Municipal de Po'6es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal n 158/2020 Decreto 
Federal a 9.41 2/218, Portaria do Minist'rio血 Sade n' 188/2020e suas alteraes posteriores, e no Parecer JurIdico, torna p● blico a 
Ratifica o do Ato da DISPENSA DE LICITA O N' 111/2020, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITAAO 
e Parecer Juridico emitido pelo Procurador Juridico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, 
para contrata9'o direta de FLAVIA VERONICA ROCHA DE OPLIVEIRA 07473586564, pessoa jurdica de direito privado, inscrito ao 
CNN no 14.683.163/0001-20, com endereo comercial' Rua Osmar Moreira Cunha n。  89, Bairro Alvorada. Bom Jesus da Serra, BA, 
CEP: 45.263-000 OBJETO do prcscntc contrato a aquisi''o de camisetas para atender a demanda dos servidores que esto a servi,o das 
Barreiras Sanit'rias, FiscalizaF'o e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-l9, em atendimento a Secretaria Municipal de Sade deste 

Municipio, Valor de RS 2.400.DISPENSA DE LICITAdeve驚ois mil eser celebr帯trocentos reaiscom Vigncia 31/08/2020, constante do reso contrato com: FLAVIA VERONICA ROCHA DE OPLJV鰍'o Processo de07473586564, 

Oめmnete do Prefeito, 21山agosto山2020). Lcandro Ara可o Masearenhas - Prefeito Municipal 

HOMOLOGAいO DA DISPENSA DE LICITACAO N 111/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PODES, BAHIA, no uso山suas atribui6es legais, e tendo em vista que foram cumpridas rodas as 
formalidades da Lei a' 8.666/93 com as moditica6es introduzidas pelas Leis no 8.883/94 e a' 9.648/98, ante a DISPENSA DE 
LICITACAO No 111/2020. - OBJETO do presente contrato a aquisio de camisetas para atender a demanda dos servidores que est'o a 

器'io das Bde deste荒ins Sanitrias, Fisnicipio. atentando豊zao e EquipeParecer da C誌鉛o combateso PERMAN需灘em atendimento a SecreCITAO. HOMOLOCでa Muowl慧ai deo de 

DISPENSA DE LICITACAO, para a contrata"o direta da empresa FLAVIA VERONICA ROCHA DE OPLIVEIRA 07473586564, 

器jur dica de dircitAlvorada, Bom貿vado, inscrito noas da Serra, BA懇
na 14

45.慧.163000豊1-20, com cadereo comercial Rua Osmar More:OMISSO PERMANENTE DE LICITAAO,監unha a' 89,vs de seu 

Presidente, dever' tomar as medidas cabiveis, tendo em visla o Valor Global do servi'o de: RN 2.400,00(dois mil e quatrocentos 
reaiscom Vig帥cia 31/08/2020). Gabinete do Prefeito, 21 de agosto de 2020. Leandro Ara可o Masearenhas - Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N225/2020 FMS 

DISPENSA N" 111/2020 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PO（】OES COM COOPARTICIPAいO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, 

inscrito nopor Lorena諜
J sob o
os Mas器1.113.324/nllas CON盟偽com sede Rua Cardeal da Silva, 75 - Bairro CentroO FLAVIA VERONICA ROCHA DE OPLIVEIRAi器轟26064,認 representado

oa jurldica de direito privado, inscrito no CNPJ n 14.683.163/0001-20, com enderefo comercial' Rua Osmar Moreira Cunha n' 89, Bairro Alvorada, 
Bom Jesus da Serra, BA, CEP: 45.263-000 OBJETO 面 presente contrato a aquisi9o 山  camisetas para atender a demanda dos 
servidores que esto a servi'o das Barreiras Sanitrias, Fiscaliza'o e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sade deste Municipio. Data do Contrato 21/08)2020; Valor do Contrato: ItS 2.400.00(dois mil e quatrocentos 
reais), 31/08/2020 Secretaria Municipal de Sade: Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas 

I 

CERTIFICA9AO DIGITAL: 1 3BG/MZ2PEE659XFCI-JZ7GA 

Esta edi9ao encontra-se no site oficial deste ente. 
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