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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 082/2020 

MODALIDADE LICITAT6RIA: DISPENSA DE LICITA9AO N。  076/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saロde 

OBJETO: fornecimento de TNT branco em rolo de 5Omt, que sero utilizados na confec"o de 
m白scaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a 
assistencia qualificada atrav白s da Secretaria de Saロde do Municipio 

CONTRATADO: ROSALINA PEREIRA DE SOUZA, pessoa juridica, Inscrito no CNPJ sob o n。  
32・590・87210001-43, com endere9o na Pra9a Cel. Raimundo Pereira de Magalh昌es, 248, Centro, 

Po9es - BA, CEP 45.260.000. 

VALOR GLOBAL: R$ 12.232,00 (doze mil duzentos e trinta e dois reais) 

EMBASAMENTO LEGAL: art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。 9.412/2018 e 

Lei 13.979/2020. 

DATA DA DISPENSA: 06 de abril de 2020 

DATA DA RATIFICA9AO: 08 de abril de 2020 

DATA DA CONTRATA9AO: 08 de abril de 2020 

VIGENCIA: 08/04/2020 at白  31/05/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA9AO - PORTARIA N。  001/2020 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

Em, 01 de Abril de 2020 

Ofcio 155/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita弾o de Dispensa 

SOLICITACAO 

Exp6e-se a necessidade do fornecimento de TNT branco em rolo de SOmt, que sero 
utilizados na confec,o de m白scaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 
(COVID-19), garantindo assim, a assist白ncia qualificada atrav6s da Secretaria Municipal de 
Sa自de deste Municipio 

Exmo. Sr. Leandro Araujo Mascarenhas 

D.D. Prefeito Municipal de PO9OES. 

Estimando a continua garantia da excel6ncia dos servi9os prestados pela Secretaria 
Municipal de Sa自de do Municipio de Po加es-BA, solicito que se inicie o Processo de 
Dispensa de Licita9白o para o fornecimento de TNT branco em rolo de 5Omt, que sero 
utilizados na confec 白o de m白scaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 
(COVID-19). Justifica-se tal solicita,o, com base na Lei n。  13.979, de 06 de Fevereiro de 
2020, que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emerg白ncia de saude p"blica de 
importancia internacional decorrente do Coronavirus responsavel pelo surto de 2019, 
especificamente ao Art. 4 que diz 

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

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

§ 2 Todas as contrataゆes ou aquisi戸es 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"es previstas no§ 3 do art. 6 da Lei n。  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"o ou aquisi"o 

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

Art. 4。-A A aquisi"o de bens e a contrata"o de servios a que se refere o caput do art. 4。  n白o se 
restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condi96es de uso e 
funcionamento do bem adquirido. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

Art. 4。-B Nas dispensas de licita戸o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as 
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condi加es de: (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 2020) 

I - ocolTncia de situa"o de emerg"ncia' (Incluido Dela Medida Provisria no 926, de 2020} 

li - necessidade de pronto atendimento da situa"o de emergencia' (Incluido pela Medida Provis6ria n。  
926. d 2020) 

Ill ー  exist'ncia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta,o de servi9os equipamentos e outros 
bens, p"blicos ou particulares; e (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

IV - limita"o da contrata●o 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa"o de emerg白ncia. (Incluido 
pela Medida Provis6ria no 926. de 2020) 

Art. 4。-C Para as contrata"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 pela Medida Provisうria n。  926. de 20201 

● 
Art. 4。-O O Gerenciamento de Riscos da contrata戸o somente ser exigivel durante a gesto do 

contrato. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

Art. 4-E Nas contrataゆes para aquisi"o de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento 
da emerg白ncia que trata esta Lei, ser白  admitida a apresenta"o de termo de refer白ncia simplificado ou de 
projeto b白sico simplificado. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 20201 

§ 1。  0 termo de referncia simplificado ou o projeto b白sico simplificado a que se refere 
o caput conter: (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

~ ー  declara"o do objeto' (Incluido pela Medida Provisria n。  926. de 20201 

II - fundamenta"o simplificada da contrata"o; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

川  - descri"o resumida da solu"o apresentada (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 20201 

IV ー  requisitos da contrata"o' (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 20201 

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

VI - estimativas dos pre9os obtidos por meio de, no m inimo, um dos seguintes parmetros: (Incluido 
Dela Medida Provis6ria no 926. de 2020) 

W 	a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 2020) 

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

c) sitios eletrnicos especializados ou de dominio amplo' (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 
2020) 

d) contrata96es similares de outros entes p白blicos' ou (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926. de 20201 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores' e (Includo pela Medida Provis6ria no 926, de 
20201 

VII - adequa"o or9ament白ria. (Incluido pela Medida Provis6ria no926, de 2020) 

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

§ 3 。 Os preos obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput n白o impedem a 
contrata,o pelo Poder P自blico por valores superiores decorrentes de oscila加es ocasionadas pela varia"o de 
pre9os, hiptese em que dever白  haver justificativa nos autos. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 
2020) 
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Art. 4。-F Na hiptese de haver restri弾o de fornecedores ou prestadores de servi9o, a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poder dispensar a apresenta"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 apresenta9白o de prova de regularidade relativa 白  Segundade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7。  da Constitui"o. (Incluido pela Medida Provis6ria 
n。 926. de 20201 

Art. 4°-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante jusfificafiva, poderá dispensar a apresentação de documentação 
relativa regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, 
ressalvados a exigência de apresentaçâo de prova de regularidade relativa 	Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXII! do caput do art. 7° da Constituição. (Incluido pela Medida Provisória 
n° 926, de 20201 

Art. 4。ーG 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白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 
2020) 

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

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

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

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

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

§ 3 Fica dispensada a realizaC白o de audi'ncia p白blica a Que se refere o art. 39 da Lei n。  8.666. de 21 
. 	ce iurino ae isi para as licita9oes ae que trata o caput. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926. de 2020) 

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

Art. 4。-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra"o pblica 
poder白  prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi"es contratuais, acr白scimos 
ou supress6es ao objeto contratado, em at白  cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato. (Incluido pela Medida Provis6ria no926. de 2020) 

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

Art. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderdo ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
sauna° de emergência de saúde pública. Incluido pela Medida Provis6ria n° 926, de 20201 

Art. 4°-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública 
poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acrésdmos 
ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato. (Incluido pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, a empresa que nos 
fornece o produto em quest白o nao ter como fornecer, em raz白o de nao ter em seus 
estoques, por conta da grande demanda solicitada nos ltimos dias. Para maiores 
esclarecimentos segue anexo Lei n。  13.979/2020 e Decreto Municipal n。  135/2020. 

E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, a empresa que nos 
fornece o produto em questão não terá como fornecer, em razão de não ter em seus 
estoques, por conta da grande demanda sacitada nos últimos dias. Para maiores 
esclarecimentos segue anexo Lei n° 13.979/2020 e Decreto Municipal n° 135/2020. 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cota96es realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, 白  a que melhor atende as 

a demandas desta secretaria. Com  isso, solicito aue se providencie contrato entre o Fundo 
w 

	

	M unicipai oe b auae, inscrito no UNVJ 11.1 'Fi.i2410001-bZ e a empresa KOSANILZA 
PEREIRA DE SOUZA, inscrita no CNPJ sob n。  32.590.872/0001-43, cujo objeto6 o 
fornecimento de TNT branco em rolo de 5Omt, que serao utilizados na confec9白o de 
mscaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), destinado aos 
profissionais que esto nas Barreiras de Vigilncia e demais profissionais de saude em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde, ficando o valor contratual em R$ 12.232,00 
(doze mil duzentos e trinta e dois reais). Vale ainda ressaltar que o contrato ter vigencia ao 
dia 08 de Abril do ano em curso, com prazo at白  o dia 31 de Maio do ano de 2020 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cotações realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, 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 ROSANILZA 
PEREIRA DE SOUZA, inscrita no CNPJ sob n° 32.590.872/0001-43, cujo objeto é o 
fornecimento de TNT branco em rolo de 50mt, que serdo utilizados na confecção de 
mascaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), destinado aos 
profissionais que estão nas Barreiras de Vigilancia e demais profissionais de saúde em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, ficando o valor contratual em R$ 12.232,00 
(doze mil duzentos e trinta e dois reais). Vale ainda ressaltar que o contrato terá vigência ao 
dia 08 de Abril do ano em curso, com prazo até o dia 31 de Maio do ano de 2020. 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota弾o 
Orament白ria a seguir especificada. 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orgamenteria a seguir especificada. 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

FONTE 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
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Jorge Lid 
Sec. Munici 

ntos Lemos 
de SaIlde de PoC6es 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para 
a contrata戸o de empresa para a presta戸o das referidas servi9os acima citados, neste 
muncipio 

Na certeza de vossa compreensao, elevando nossas votos de estima e considera戸o, 
subscrevemo-nos 

Atenciosamente, 

Rua: Cardeal da Sdva, 75, Centro, Pooes-Ba e-mail: financeirosaude2ol7Ognaitcan, Fone: (77) 3431-4350 
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AUTUACAO 

Ao 01 (primeiro) dia do m's de abril de 2020, autuo o oficio requisitrio da 

secretaria e os documentos que adiante se v6. 

翁  
Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 

*tu; !1}FEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
r WJI 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No082/2020 

OBJETO: fornecimento de TNT branco em rolo de 5Omt, que sero utilizados na confec 白o de 

m白scaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a 

assistencia qualificada atrav6s da Secretaria de Sa"de do Municiplo. 
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Presid6ncia da Rep自blica 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N13.979,  DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Texto compilado 

Regulamento  

Bfigularnento  

Disp6e sobre as medidas para enfrentamento da 
emerg白ncia de sa白de pOblica de import白ncia 
internacional decorrente do coronavirus respons白vel 
pelo surto de 2019. 

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

Art, 10 Esta Lei disp6e sobre as medidas que podero ser adotadas para enfrentamento da emergencia de 
sa自de p白blica de importncia internacional decorrente do coronavirus respons自vel pelo surto de 2019. 

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

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

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

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

I - isolamento: separa9ao de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contamina"o ou a propaga9'o do 
coronavirus; e 

II - quarentena: restri,o de atividades ou separa9ao de pessoas suspeitas de contamina9白o das pessoas que 
n白o estejam doentes, ou de bagagens, cont6ineres, animais) meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 
contamina"o, de maneira a evitar a possivel contamina戸o ou a propaga"o do coronavirus. 

Pargrafo ロ  nico, As defini加es estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanit自rio Internacional, constante 

,1do Anexo ao Decreto n。  10.21 Z・  de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber 

Art. 3。  Para enfrentamento da emerg'ncia de sa"de publica de import白ncia internacional decorrente do 
coronavirus, as autoridades poder百o adotar, no 自  mbito de suas compet6ncias, dentre outras, as seguintes 
medidas: 	(Reda9巨o dada  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

~ - isolamento; 

II - quarentena; 

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

a) exames mdicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clinicas; 

d) vacina"o e outras medidas profilticas; ou 
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e) tratamentos m6dicos especficos; 

IV - estudo ou investiga"o epidemiol9ica; 

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

VI ー  restri戸o excepcional e tempor白ria, conforme recomenda戸o t'cnica e fundamentada da Ag'ncia Nacional 
de Vigil自ncia Sanitria, por rodovias, portos ou aeroportos de: 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria no 926  
de 2020) 

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

b) locomo9白o interestadual e intermunicipal; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

VII ・  requisi 巨o de bens e servios de pessoas naturais e juridicas, hiptese em que ser garantido o 
pagamento posterior de indeniza"o justa; e 

VIII - autoriza"o excepcional e temporria para a importa"o de produtos sujeitos 白  vigil白ncia sanitria sem 
registro na Anvisa, desde que 

a) registrados por autoridade sanit自ria estrangeira; e 

b) previstos em ato do Minist白rio da Saude 

§ 1。  As medidas previstas neste artigo somente poder白o ser determinadas com base em evidencias cientIficas 
e em an白lises sobre as informa96es estrategicas em saOde e devero ser limitadas no tempo e no espa9o ao minimo 
indispens自vel自  promo"o e 白  preserva"o da sa"de p自blica. 

§2o Ficam assegurados 自  s pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo 

~ ・  o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saロde e a assistencia 白  familia 
conforme regulamento; 

II ・  o direito de receberem tratamento gratuito; 

III ー  o pleno respeito 白  dignidade, aos direitos humanos e 自  s liberdades fundamentais das pessoas, conforme 
reconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitrio Internacional, constante do Anexo ao Decreto n。  10.212 de 30 de
neiro de 2020. 

§ 3o Ser considerado falta justificada ao servi9o publico ou 白  atividade laboral privada o perodo de aus白ncia 
decorrente das medidas previstas neste artigo. 

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

§5。  Ato do Ministro de Estado da Saude: 

I - dispor sobre as condi6es e os prazos aplic自veis 白  s medidas previstas nos incisos I e II do caput deste 
artigo; e 

II ・  conceder a autoriza戸o a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo. 

伊e￥柵ね・no nab6o VI do onput dooto artigo. 

§ 6。  Ato conjunto dos Ministros de Estado da SaUde, da Justia e Seguran9a P"blica e da Infraestrutura 
dispor自  sobre a medida prevista no inciso VI do caput. (RedaSo dada一  pela Medida Provis6ria n。 927 de 2020) 
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§ 6o-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 ProvisOria n。  927,  de 2020) 

§ 7。  As medidas previstas neste artigo podero ser adotadas 

I - pelo Ministrio da Sa"de; 

II - pelos gestores locais de sa"de, desde que autorizados pelo Ministrio da Saロde, nas hip6teses dos incisos 
LII, VIVI e V川  do caput deste artigo; ou 

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

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

§ 9。  0 Presidente da Repロblica dispor, mediante decreto, sobre os servi9os p自blicos e atividades essenciais 
a que se referem o§ 8o. 	(Includo pela Medida Provis6ria no926 de 2020) 

§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execu9白o de servi9os 
pロblicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente podero ser adotadas 
em ato especifico e desde que em articula"o prvia com o 6 rg含o regulador ou o Poder concedente ou 
autorizador. = (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 11. E vedada a restri9白o 白  circula"o de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de servios 
p白blicos e atividades essenciais, definidas nos temios do disposto no§ 9o, e cargas de qualquer esp'cie que possam 
acarretar desabastecimento de g6neros necess白rios 白  popula9百o. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria no 926,血  
2020) 

octo Loi. 

Art. 4。  E dispens白vel a licita9'o para aquisi"o de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergencia de sa"de p"blica de importancia intemacional decorrente do coronavirus 
de que trata esta Lei. 	(Reda9自o dada  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

§ 2 。 Todas as contrata96es ou aquisi"es realizadas com fulcro nesta Lei sero imediatamente disponibilizadas 
em stio oficial esDecifico na rede mundial de computadores (internefl, contendo! no aue couber, alm das 

~tormacoes ロrevistas no 、   io ao art a、J aa Lei W 1Z.bII ae ia ae novemoro ae zuii o nome ao contraiaao. o 
numero ae sua inscn9ao na rceceita 十eaerai ao brasii, o prazo contratuai, o vaiar e o respectivo processo ae 
contrata"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 licita"o ou contratar com o Poder Pロblico 
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de 自  nica fornecedora do bem ou serviCo a ser adquirido. 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

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

Art. 4-B Nas dispensas de licitaC白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 emerg6ncia; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

II ・  necessidade de pronto atendimento da situa"o de emerg'ncia; 	(Incluido pela Medida Provis6ria n。  
926  de 2020) 

川ー  existncia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta戸o de servi9os, equipamentos e outros bens, 
p"blicos ou particulares; e 	(Incluido  pela Medida PrSsia no 926 de 2020) 

www.pianaito.gov.br/ccivii_O3/_ato2OI  9-2022/2020/lei/LI 3979.htm 	 3/6 



2340312020 	 L13979 

IV ・  limita戸o da contrata"o 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa9白o de emerg'ncia. 	(Includo 
pela Medida Provis6ria no 926 de 2020) 

Art. 4。-C Para as contrata"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 servios 
comuns. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

Art. 4。-E Nas contrata加es para aquisi"o de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da 
emerg6ncia que trata esta Lei, ser白  admitida a apresenta"o de termo de referncia simplificado ou de projeto b白sico 
simplificado. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

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

I ・  declara"o do objeto; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria no 926 de 2020) 

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

Ill ー  descriC言o resumida da solu"o apresentada; 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。  926 de 2020) 

IV - reouisitos da contratac白o: 	(Incluido  Dela Medida Provisdria no926 de 2020) 

v - cruerios ae meau9ao e pagamento; 	( inciuiao  peia M eaiaa rrovisona nv り  4b ae' LJ4U) 

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

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

b) pesquisa publicada em midia especializada; ( nclu ido pela Medida Provis6ria no926 de 2020) 

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

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

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

VII ・  adequa9ao orament自ria. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

§ 3 。 Os pre9os obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput n白o impedem a contrata9白o pelo 
Poder P、〕blico por valores superiores decorrentes de oscila96es ocasionadas pela varia9言o de pre9os, hip6tese em 
que dever haver justificativa nos autos. 	(Includo  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"o de documenta弾o relativa 自  regularidade 
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilita"o, ressalvados a exig'ncia de 
apresenta"o de prova de regularidade relativa 白  Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
caput do art. 7。  da Constitui 白o. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

§ 1 。 Quando o prazo original de que trata o caput for nロ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 licitat6rios somente tero efeito devolutivo. 	(Incluido  pela Medida 
Provis6ria no 926,  de 2020) 

§ 3 。 Fica dispensada a realiza"o de audincia pblica a que se refere o art. 39 da Lei n。  8.666 de 21 de 
junho de 1993, para as licita"es de que trata o caput. 	(Includo  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 
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Art. 4。-F-I Os contratos regidos por esta Lei tero prazo de dura,o de at白  seis meses e podero ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situa"o de 
emerg'ncia de sa"de p"blica- 	(incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 4-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra戸o pロblica poder 
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi6es contratuais, acrescimos ou supresses 
ao objeto contratado, em ate cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 	(Incluido pela Medida 
Provis6pa n。  926 de 2020) 

Art. 5。  Toda pessoa colaborar自  corn as autoridades sanit白rias na comunica9ao imediata de: 

I・  possiveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus; 

II - circula"o em 白  reas consideradas como regi6es de contamina"o pelo coronavirus. 

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

§ 1o A obriga戸o a que se refere o caput deste artigo estende-se 自  s pessoas juridicas de direito privado 
quando os dados forem solicitados por autoridade sanitria. 

， ‘ § 2 0 Minist白rio da Sa de manter dados pblicos e atualizados sobre os casos confirmados1' suspeitos eern 
urivesugagao, reiaiivos a situaGao ae emergencia puorica santiana, resguaraanao o aireito ao sugiio aas iniorrna9oes 
pessoais. 

Art. 6-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessao de suprimento de fundos e por item de 
despesa, para as aquisi6es e contrata96es a que se refere o caput do art. 4。, quando a movimenta"o for realizada 
por meio de Cart含o de Pagamento do Governo. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria no 926 de 2020) 

I・  na execu"o de servi9os de engenharia, o valor estabelecido na alinea "a" do inciso I do caput do art. 23 da 
Lei no8.666 de 21 de  junho de 1993' e 	(Incluido  pela Medida Provis6ria no926 de 2020) 

II ー  nas compras em geral e outros servi9os, o valor estabelecido na alinea "a" do inciso II do caput do art. 23 da 
Lei n。 8.666 de 1993. 	(Incluido pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

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

Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao. 

Brasilia, 6 de fevereiro de 2020; 199o da Independ己ncia e 132。  da Repりblica. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
.S6rgb Mom 
Luiz Henrique Mandetta 

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

懲  

MUNICiPIO DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

DECRETO N.. 135/2020. 

De 23 de maro de 2020. 

Disp6e sobre as novas medidas temporrias de enfrentamento 

e de preven9白o da emergncia em saロde p"blica decorrente 

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

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

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

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

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

Municipio de Po96es - BA; 

Considerando a Lei 13.97912020; 

Considerando a Portaria 18812020 do Ministrio da Saロde; 

Considerando a existncia de pandemia do Coronavirus - COVID・19 

declarada pela Organiza9自o Mundial de Saロde (OMS); 

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

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

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

Considerando o rpido avan9o da pandemia do Coronavirus - COVID-19 

em territ6rio nacional; 

Considerando a necessidade de ado9ao de novas medidas temporrias 

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

Coronaviws - COVID-19 no Municipio de Po96es - BA, alm das elencadas nos 

Decretos 131 /2020 e 134/2020 

D E C R E T A: 

Art. 1.. Este Decreto determina medidas adicionais aos Decretos 

131/2020 e 134/2020 com vistas para o enfrentamento e preven"o da emerg白ncia 

em sa"de publica decorrente do Coronavirus - COVID-19 no Municipio de Po96es - 

BA. 

Pra'a da 日andeira. n' 02, Bakto Ceita. CEP 45260-000. Po'esー  BA. 

CERTIFICA9AO DIGITAL: MN2LYICNF/OTJG2UK4BWCW 

Esta edi戸o encontra-se no site oficial deste ente 
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Art. 2。. A suspens白o das alvaras e a interrup9白o do funcionamento de 

qualquer atividade de: 

I ー 	lojas de com'rcio varejista e atacadista; 

II - 	restaurantes, bares, pizzarias, pubs, Ianchonetes, servios de 

ambulantes, food-trucks, convenincias e similares; 

Ill ー 	boates, casas de shows, casas noturnas, lounges, tabacarias, 

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

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

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

f「sico e destinados a quaisquer prticas esportivas; 

V - 	clinicas de esttica e sal6es de beleza; 

Vt ・  clubes, associa96es recreativas e similares; 

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

V川一 hot6Is, pousadas e hosped日rias; 

IX ー  igrejas e locais destinados a cultos religiosos e espirituais; 

X - 	servios de transporte de passageiros de mototaxi e de van; 

XI ・  quaisquer outros servios ou atividades, pロblicos ou privados, n白o 

expressamente excetuados no presente decreto ou que importem em concentra"o 

de pessoas, em locais abertos ou fechados, independentemente do n自mero de 

pessoas 

§ 1。. Os estabelecimentos mencionados nos incisos deste artigo podero 

continuar em funcionamento desde que exclusivamente para atendimento de 

servi9os de entrega em domicilio (delivery) 

§ 2。. Os servios de hot白is, pousadas e hospedarias podero permanecer 

em funcionamento para clientes j白  hospedados 

Art. 3。. A suspens白o dos alvars e a interrup"o do funcionamento 

constante no art. 2。  desde decreto n白o se aplica aos seguintes estabelecimentos: 

1 - 	servi9os de sa"de, farm白cias, assist6ncia m白dica e hospitalar; 

II ー 	hipermercados, supermercados, mercados, a9ougues, peixarias, 

hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos; 

Ill ー  lojas de venda de alimenta叫o e medica"o para animais; 

Prafa da Bandetra. n' 02, BaSTo Gemo. COP 45260-000, Po6es - BA 
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IV ー  lojas de venda de 白  gua mineral; 

V 一 	padarias; 

VI - gera9ao, transmiss白o e distribui 白o de energia eltrica e de g白s; 

VII ー  ilumina9巨o p"blica; 

V川  - tratamento e abastecimento de 自  gua; 

IX - capta9百o e tratamento de esgoto e lixo; 

X - 	processamento de dados ligados a servios essenciais; 

XI - telecomunica96es e internet; 

XII - seguran9a privada; 

X川一 servi9os funer白rios; 

XIV - servi9os de transporte de passageiros de t白xi; 

XV - bancos, correspondentes banc白rios, lot白ricas e cooperativas de 

cr6dito; 

XVI ー  servios de fornecimento de oxig白nio; 

XVII ・  postos de combustivel 

§ 1。. Os atendimentos nos consult6rios odontol6gicos sero restritos a 

pacientes de emerg6ncia, mediante agendamento, proibida aglomera96es em sala 

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

preven"o ao cont自gio e conten9昏o da propaga"o do Coronavirus - COVID-1 9 

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

carter de urg'ncia, mediante justificativa apresentada em relatrio m白dico, adotada 

as medidas estabelecidas pelas autoridades de saude de preven"o ao cont白gio e 

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

3。. Os servios de transporte de passageiro por t白xi somente podero 

realizar viagens com limita9白o a tr白s passageiros, com vidros abertos, adotada as 

rnedidas estabelecidas pelas autoridades de saロde de preven"o ao contgio e 

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

Art. 4'. Os estabelecimentos constantes no art. 3。  devem adotar as 

seguintes medidas 

I ー 	adotar e/ou reforar medidas de higieniza9白o; 

Praad自 Bandeira. n' 02. Gamo C・naつ CC? 45.260.000. p叩・，一日A 
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II - 	disponibilizar na entrada do estabelecimento e em lugares 

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

lavat6rios de higieniza9ao de m白os e 白  lcool em gel 70% aos seus clientes e 

empregados; 

川・  disponibilizar aos seus empregados m白scaras de prote9百o; 

IV ー  manter ventilados todos os ambientes; 

V ・ 	proceder 白  utiliza9白o, se necess白rio, de senhas ou outro sistema 

eficaz, a fim de evitar a aglomera"o de pessoas dentro e nas I media"es do 

estabelecimento aguardando atendimento; 

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

estabelecimento, de modo que haja a distncia minima de um metro entre os 

clientes; 

VII - disponibilizar de empregados em quantidade suficiente para os fins 

constantes nos incisos V e VI 

Art. 5。. Os6 rg白os pロblicos que prestam servi9os p自bicos essenciais e 

permanentes deverao permanecer em funcionamento, consoante determina9白o das 

Secretarias Municipais 

Par白grafo ロ  nico. Os6 rgaos p自blicos tratados no caput devero obedecer 

白s medidas do art. 4 deste decreto. 

Art. 6。. Os velrios e celebra96es de despedida ocorridos no Municipio de 

Po96es - BA devero ter acesso rotativo de pessoas na sua 自  rea intema limitada 白  

presen9a de no m白ximo dez pessoas, vedada a aglomera9ao no entorno das 

depend'ncias do vel6rio 

§ 1。. Os vel6rios sero realizados das 6:00h 白  s 18:OOh, com dura9白o de 

no m白ximo trs horas 

§ 2。. Caso o sepultamento n白o ocorra at白  as 18:OOh, os vel6rios devero 

ser fechados e reabertos somente no dia seguinte. 

Pr叫ad‘日●ndoiro. n' 02. Bairn Gamo, CEP 45260-COO, P中・‘ Bk 

CERTIFICA;AO DIGITAL: MN2LYICHF/OTJG2UK4BWCW 

Este edi96o encontre-se no site oficieI deste ente 



Dihrio ()ticial do 

MUNICIPIO Po96es 
Segunda-厄Ira 
23 de Maro de 2020 
6 一 Alio 一 N. 744 

糞  

MUNICiPIO DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

Art. 7。. As pessoas fisicas e juridicas dever白o sujeitar-se ao cumprimento 

das medidas previstas neste decreto e o seu descumprimento acarretar sua 

responsabiliza"o, nos termos previstos em Lei 

Art. 8。. As medidas previstas neste decreto ter百o prazo de quinze dias e 

podero ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situa"o 

epidemiolgica do Municipio 

Par白grafo 白  nico. Os prazos constantes no art. 10 do Decreto 131/2020 e 

no art. 13 do decreto 134/2020 sero de quinze dias com vig白ncia a partir da 

publica,o deste decreto 

Art. 9。. Criam-se barreiras de orienta9白o e controle sanit自rio a serem 

regulamentadas pela Secretaria Municipal de SaOde. 

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publica"o, 

revogando as disposi96es dos arts. 3o, 4o, 5o, 6o, 9。  e 10 do Decreto 134/2020, assim 

como as demais disposi96es em contrrio. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito, Po"es - BA, 23 de mar9o de 2020. 

LEANDRO ARA JO MASCARENIIAS 

Prefeito Municipal 

Praa da Bandeira, no 02, Bakto Cifro, CCP 45.260-COO. Po"es - BA 

CERTIFICAいO DIGITAL: MN2LYICI-4F/OTJG2UK4BWCW 
Es加 edi9'o encontra-se no site oficial deste ente 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNN: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO 

I ・  Declara9ao do objeto: 

1.1 Constitui objeto da presente solicita,o o fornecimento de 80 unidade de 

TNT branco 4Ogr em rolo de 5Omt, que sero utilizados na confec9白o de m自scaras e 

aventais, utilizados como Equipamento de Prote頭o Individual. Estes produtos sero 

utilizados por Profissionais de Sa自de (aventais) e para doa9白o a popula頭o 

(m白scaras); 

II - Fundamenta9ao simplificada da contrata9ao: 

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

Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emerg6ncia 

de saOde publica de importancia internacional decorrente do coronavirus 

respons白vel pelo surto de 2019; 

2.2. A efetividade dos equipamentos sao devidamente justificados pela Nota 

T6cnica GVIMS/GGTES/ANVISA n。  04/2020 Orienta96es para Servi9os de Saude: 

Medidas de Preven弾o e Controle que devem ser Adotadas durante a Assist6ncia 

aos casos Suspeitos ou Confirmados de Infec戸o pelo novo Coronavirus (sars-cov- 

2) 

Ill ・  Descri9ao resumida da solu9ao apresentada: 

3.1 As confec6es de mascaras e aventais possuem eficcia largamente 

comprovada, sendo utilizada h白  longa data e estando presente em todos os 

protocolos de atendimento (SESAB/MS/OMS). No Municipio sero utilizadas como 

medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), destinado aos 

profissionais que est白o nas Barreiras de Vigilncia e demais profissionais de saロde 

em atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio 

IV ・  Requisitos da contrata9ao: 

Rua: Cardeal da Silva, r, 75. cento, Po os-Ba e-mail: financeirosaude2Ol74gmailcorn 置Pじ挙6畿  

    



・ ~ 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
~ 	 ESTADO DA BAHIA 
M 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

- 	 CNPJ: 11.113.324/0001-52 
4.1 Ser dado inicio ao Processo de Dispensa de Licita9ao, onde ser avaliada 

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

as demandas desta secretaria, bem como se enquadre dentro de todos os crit6rios 

de contrata9ao da mesma; 

V - Critrios de medi9ao e pagamento: 

5.1 0 pre9o total do objeto ora contratado ser de R$ 12.232,00 (doze mil e 

duzentos e trinta e dois reais), resultante das quantidades constantes da Proposta 

de Pre9os; sendo pago em parcela" nica, 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 ser白o fixos e irreaiust白Veis・  

10 Nos preosa ofertados na proposta do Contratado esto inclusos todos

os custos e despesas decorrentes de transportes seguros impostos taxas 
de

uualauer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente jmpliquem OU 

蕪
car no fiel cagamento SEe Certides蕪蕪dias一  aps a apre5etente atestado a quantida 

舞鷲鷲勲 
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ROSANILZ,a, PEREIRA DE SOUZA 

P9A. CEL RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 248 
CENTRO PO9OES-BA 

CNPJ: 32.590.872/0001-43 

TELEFONE: 3431-1665 

ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA 

PQA. CEL RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, 248 
CENTRO POÇÕES-BA. 

CNPJ: 32.590.872/0001-43 

TELEFONE: 3431-1665 

COTA9AO DE PRE9O COTAÇÃO DE PREÇO 

No 
DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTD PREÇO UNIT 

(R$) oREÇO GLOBAL (R$ 

80 01 TNT BRANCO ROLO COM 50 METROS / 
GRAMATURA 40 

ROLO 
152,90 

TOTAL: 
12.232,00 

CNPJ: 32.590.872/0003-43 
ROSANIL2A P欧日以叱瑚Jひ 
●寧“~’●~馴・~ ニー一 ‘ー．“N．、 ‘一一一 a cp iuso.000 - Poes 

~．  

CIN1PT. 32.590.872/0001-43 
SANILZA PEREIRA DE SOUZA 

RO 	nosso.Case 
Rat: 46.260.000 . Ron 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COTAAO DE PRECO - MATERIAL PARA COMBATE Do COV1D 19 covao DE PRECO - MATERIAL PARA COMBATE DO COVID 19 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

1 80 Tnt na cor branca em rolos de 50 
metros e gramatura de 40 / 6d, ou)  

ノフ  /) J クク  0C) 00 00 

e 

堕i• 



患  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 

PREFEITUFtA MUNICIPAL DE POCOES 

SECRETAFtlA MUNICIPAL DE SACIDE 

COTAAO DE PRECO - MATERIAL PARA COMBATE DO COVID 19 COTAÇÃO DE PREÇO - MATERIAL PAFtA COMBATE DO COVID 19 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

1 80 Tnt na cor branca em rolos de 50 
metros e gramatura de 40 

R$ 	160,00 R9 	12.800,00 

e • 

議麟鷲SOWOSIVAESCORIOPASTOSS00.11», 

Cst.RaiTutoP osmium te 246 Cot° 

CEP 4E2E0400 • Pações • BA 	
_ 



, •• 
PvnIdI - R aa.. 
$.a.WI. O Mkr . P.w.... Enwa・  
~“"“●~叫“●●●~加叫“ 
o..aiysdo d IbgIsto Emp.*&S . tMr.flo 

PrinkMara do Italiblin 
Sairari• da I/Icra • Pawn Darn 
Samba do Rackmatalia • SIRIPERaia 
D•partemsal el• Raglato Impair • Intrailm 

REQUERIMENTO DE EMPRES RIO REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

NUMERO DE IDENDRICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - EIRE DA SEDE MIRE OA RUN- Enimatier wants •• a mama • Ella 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYXXXXXXXXXX 
NOME 00 EMPRESARKI 

liQSANILZA PEREIRA 

canala ea abnrda.ma 

DE SOUZA 
NACIONALIDADE 	 i 

BRASILEIRA 

ESTADO CARL 

CASADA 
SEXO 

FEMININO 

REGIME DE SENS*. canes 

COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 
REMO DE Oa 

SECUNDINO PEREIRA DE SO 

. 	laid 

ZA 	 IJOANA CARLOS PEREIRA 
IDENTIDADE ammo 	 0.44,41,4sor 	 UR 

0571942488 	 ISSP 	 IBA 

CPR mama» 
321.481.32545 

NaCi00 EM pa de roamer) 

25/2/1958 
EMANCIPADO POR Dam de amendpaglo - 110111111011 SIR cam de maw/ 

10:100020CCOODOOOD00000= 	... • • • • • • • 	• • • •• • 	•• •• 	• • 300=000000DCX 
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO -na. ow. al  

RUA SARGENTO MOR 

ream 

COMPLEMENT° 

TERRE° 

alARO/DIETRITO 

CENTRO 

CEP 

45260000 

i1844a 

• 1013111 
MUNICIPIO 	 UR 

PQCOES 	 BA 
Dora on • ardada •• 

.. ENQUADRA 	 PORTE 

CD REENQUADRA 	 = MICROEMPRESA - ME 
0 DESENQUADRA 	 Ini EMPRESA DE PEQUENO PORTE - IPP 
As lama da LE Campanwritar It 123. dell de derma de 2006 

Declaro, sob as 

ditposio no art 
empresário e re 

penas da lel. Inclusive qua sec, verldicas todas as infomuicess pentacles nests Instrumento • quanto ao 
go 299 do Cerdigo Penal, nio *star Impedido de exercer atividade empreseria, mile possuir outro registry de 

uer il Junta Comercial do Estado da Bahia 
020190 DO ATO 

000 

DESCRICAO MATO 

INSCRIÇÃO 

000100 00 Maw 

080 

DESCRIÇÃO 00 EVENTO 

INSCRIÇÃO 

“Ims°"en'n° 

315 

444041040 oo EVENTO 

Enquadramento microempres• 

C601•0 00 MATO DESCR ICAO DO EVENTO 

NOME EMPRESARIAL 	, 
RQSANILZA PEREIRA DE SOUZA 
LOGRADOURO Oa ay. a.) 

PRACA CEL.RAIMUNDO PEREIRA MAGALHAES 284 
COMPLEMENTO 

xxocorrorxioncacc000marconcr 

SAIRRCUDISTRITO 

CENTRO 

CEP 

45280000 

mr ERo 

rzticallasiedi I. 
41116.... 

.Nt3m 

MUNICIPIO 

POCOES 

Ur 

BA 

PAIS 

BRASIL 

CERRO() EISTRONICO (.ar) 

6944146.964184429gmall.com  
VALOR DO CAPITAL- Re 

30.000,00 

VALOR DO CAPITAL Iper ram) 

TRINTA MIL REAIS 
COD100 DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

(CNAE Fiscal) 

Atividade Principal 

4761009 

Atividades Secundinas 

1622901 
4751201 
4733900 • 

DESCRIÇÃO DO CELETO 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA 
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFOR 	TICA SERVIÇOS DE 
ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO FOTOCOPIAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COMERCIO VAREJISTA 
ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS 
PARA USO DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO* PARA ESCRITÓRIO 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA 
ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICO* E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 
COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO 
PESSOAL E DOMESTICO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

DATA DE 1140.0 DAB ATRIUM:0ES 

xxecirsxxx 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO Cal 

lOCCOODOC 

manadama rasa mum mammy 

	

an aura 	UF  

	

MCC( 	I 	JOOCC 

- • bA JUN/ • ....614,,_.  

.......1 	L 

a, PELO EMEEEsAmo (sup. .ramaniabasatanaprana AldiNATURA DA Rw 

KOnanilaa 	r'ereira 	ele Sou?a 	 .. 
DATA DA ASSINATURA ATURA DO EMP 	RID 

I;r
24/01/2019 ' 	II 	

101/14t4f . .. ,;.• t1 v  
e 

i. 	„ills 	..-C•3.1..... 
AUTENTICAÇÃO DEFERIDO 

PUBLIOUE-SE E AROUNE-SE 

/ 	/ 
Requerimento ElelrOnlco: 81900000092684 Para 1 de! 

e 
ルCEB JUCEB 

Certifico o Registro sob on0 97827762 am 29/01/2019 	 I 
Protocolo 197429246 de 26/01/2019 	 i 
Nome da empresa ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA NIRE 29105457919 
Este documento pode ser verificado em httpi/reglnjuceb・ba・gov・brIAUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAQ.aspx 
Chancela 155533559806096 
Esta cpia foi autenticada digitaimente e assinada em 29101/2019 	 」  
por Hlio Portei日 R・mos 一 S日cretrio Geral 	 I 

Certifico o Registro sob o n° 97827762 em 29/01/2019 
Protocolo 197429246 de 28/01/2019 
Nome da empresa ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA NIRE 29105457919 
Este document° pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 155533559806096 
Esta c6pla foi autenUcada digitalmente e assinada em 29/01/2019 
por Hallo Portela Ramos - Secretario Geral 
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』鵬鵬  
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TERMO DE AUTENTICA9AO TERMO DE AUTENTICAÇA0 

NOME DA EMPRESA 

PROTOCOLO 
ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA 

ATO 
197429246- 28/01/2019 

080- INSCRIÇÃO 
EVENTO 080 - INSCRIÇÃO 

MATRIZ MATRIZ 

WIRE 29105457919 
CNN 32.590.872/000 1-43 
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2019 

WIRE 29105457919 
CNPJ 32.590.872/0001-43 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/01/2019 .「 15 mQUADMME町。DEMにRoEMP蛇sA ARQUIvAMENT

。  EVENTOS15 - ENQUADRAMEWrO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO 97827762 • 1315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 97827762 
EVENTOS 

h易ム島  144, aca. 
HELlO PORTEIA RAMOS 

Secretrio Geral 
HELIO PORTELA RAMOS 

Secretario Geral 

g 

1 1 

豊  
ルC冒B JUCEB 

ii滋鴛熱Estado da Bahia097827762 em 29/01/20191/01/2019 

熱鰻鴛i
ANILZA PEer verificado6096 盟R DE SOUZA ,i http://reglri.Juce驚認器品CACAO  DO C U M ENTOS/AUTENTI CACAO aspx 

l器器器監：恕器農群mnade em 29/01/2019 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 29/01/2019 
Certffico o Registro sob o n° 97827762 em 29/01/2019 
Protocolo 197429246 de 28/01/2019 
Nome da empresa ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA NIRE 29105457919 
Este documento pode ser verificado em http://regInjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 

 Chancela 155533559806096 
Esta cOpla tot autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2019 
por Hello Portals Ramos - Secretário Geral 

~‘" 



MINISTERIO DA FAZENDA 
Secietaria da Receita Federal do Brasil 
Procur.dorla4.rai da Fazenda Nacional 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBrrOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEF'ERAIS E A DMDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA 
CNPJ: 32.590.072(0001-43 

難鷺蕪鷺難踊燕鷲議「  

難鷲難鷺燕難鷲競議響鰯  

A aceita"o desta certid'o est condicionada ' verifica"o de sua aut.nticldade na Internet, nos 
endere'os <http:/Irtb.gov.br  ou <tfltpi/www.pgfn.gov.br>. 

Certido emitida gratultamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n' 1.751, de 2/1012014. 
Emitida ' s 14:12"44 do dia 0911212019 <hora e data de Brasilia>. 
V 	at 06/06/2020.

de controle da certido; F760.COCCS3BI.A33f 
Qualquer rasure ou emenda invalidar este documento 

● 



き1」 GOVERNO DO ESTADO DA UAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

CNPJ 

32.590.$7210001-43 

RAZAO SOCIAL 

ROSANLLZA PEREIRA DE SOtiA 

INSCRIAO ESTADUAL 

155.099.416 

Emiss責o: 20/0312020 14 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut自rios 

(Emitida para os afeitos dos arts. 1130 114 da Lei 3.966 de lide dezembro de 1981 -Cdigo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certid白o No:o 20200880268 

Fica certificado que n』o constam, at a presente data, pend白ncias de responsabilidade da pessoa fisica ou jur「dica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

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

cobrar quaisquer d白bitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Emitda em 20/03/2020, conforme Portada n。  918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emiss'o 

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

Vlida com a apresenta"o conjunta do cart●o original de inscri9'o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda 



e 
ー  PREFEITUflRTENTO嬰思恕g農念黙O9oES 

~ocs . s&--FONE(S): 07)3431-監5431-1118 CtVJ4.IF: 14242200.WO1-Sf 

CERTIDO NEGATIVA DE DEBITO 
N. 000181/2020 

Nome/Razo SocIal 

Nome Fantasia: 

C6digo Contribuinte: 

Endereo 

● 

ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA 

ABAETE PAPELARIA 

助727 	 CpFmNI 

PA CEL. RAIMUNDO P. MAGALHAES, 284 COMERCIO 
CENTRO PO9OES- BA ・  CEP: 45260-000 

CPF/CNPJ: 32.590.872/0001-43 

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

APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DAtA NAO CONSTAM DESITOS 

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO. 

Observa 白o 
""""“…… 	 ●●●自●●‘●……，  

	 …… 	 *4● 	 ‘●●●●●●●●●● 	 ，.．" 

………’………‘………………………‘‘・・・・‘・・・・・・…・…・“…・●・“‘・●…………・・，・・…,..""...'",.."..."'"... 

""'"""" 

 

'""" 

 

'"""..'"" 

 

“●“""""" 

   

    

"""","" 

 

Esta Certid白o foi emitida em  20103/2020 	com base no C6digo Tributrio Nacional, lei no 5.172/66 

id百o v白lida at: 18/06/2020 

C6digo de controle da certid'o: 3100023237 

Uff 111111 I 
Aten"o: Qualquer rasura tomar自  o presente documento nulo 



en anaa es 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscri‘舌o: 32.590.87210001-43 

Raz旨o SociaI:ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA 
PC CEL RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES 284 / CENTRO / POCOES ノ  

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 situa‘きo regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

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

Validade:10/03/2020 a 07/07/2020 

Certifica戸o N"mero: 2020031005393492615094 

Informa'ao obtida em 08/04/2020 11:56:14 

A utilizaら含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  

08/04/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

httpsilconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacff/pages/consUltaEmpregadOt.iSf 	 1/1 
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じ1ら、1し  
,n IFいI」AL’二、  

BERTェD員O NEGATェVADE D血BITOS TRABALHエSTAS 

Nome: ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 32.590.872/0001-43 

Certidao n。 : 4508833/2020 
Expedicao: 13/02/2020,a s 09:18:54 
Validade: 10/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Certifica~se gue ROSAw ェLZA P豆R罵工RA J ● SOロ ZA 
(NM!RェZ E 『ェIaェA工3), inscr比o(a) no CNPJ sob o no 

32.590.872/0001-43, N O CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida corn base no art. 642-A da Consolidacao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
n.kesolu lo Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 編~ 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e es七ao a七ualizados a七‘ 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa juridica, a Certid』o atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, ag邑ncias ou filiais. 
A aceita9ao desta certidao condiciona-se a verificacao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
ェnterne七  (http：ノノwww . tst.jus .br ), 
Cer七idao end七ida gra七ui七amen七e' 

INFORMACAO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necess白rios a iden七 ifica9ao das pessoas na七urais e juridicas 
inadimplentes perante a Justi9a do Trabalho quanto a s obrigac6es 
esbelecidas em sentenca condenat6ria transitada em lulqado ou em 
awraos juaiciaユs traDa.Lnユstas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Mmnユst白rio P自blico do 
Trabalho ou :omissao de ConciliaCao Pr白via. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

DO SETOR CONT BIL 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 orament白ria com a lei Or9ament白ria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei 
de Diretrizes Oramentria, sendo que a despesa da presente solicita"o ser custeada pela 
UNIDADE ORCAMENTARIA, conforme segue abaixo: 

Unidade Oramentria 

Atividade/Projeto 
Elemento de Despesa 
Fonte 

30700 - Secretaria Municipal de Sa自de 
030701 - Fundo Municipal de Sa自de de Po96es 
10.122.09.038 Manuten"o da Secretaria de Sa"de 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
02- Receita e Transfer白ncia de Impostos 

Po96es - BA, 02 de abril de 2020 

Atenciosamente, 

経vo Correi豆ilvaし  
etor de Contabilidade 

● 
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GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Juridica 

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

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

Procuradoria, referente ao processo administrativo n。. 082/2020, considerando a necessidade do 

fornecimento de TNT branco em rolo de 5Omt, que sero utilizados na confec9ao de m自scaras, como 

medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-1 9), garantindo assim a assistencia 

qualificada atrav's da Secretaria de Saade do Municipio. 

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

legalidade, em conformidade com a Lei 8.666/93, a fim de que a Comissao de Licitaao possa 

executar suas atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a vossa aprecia弾o e aprova叫o se em consonancia. 

Gabinete do Prefeito, 02 de abril de 2020. 



難 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO加EStt 
cJ: 4tT ESTADO DA BAHIA 
ま痴醜蘇瓶町：  

PARECER JURiDICO 

EMENTA: Processo Administrativo n. 082/2020. 

Dispensa n. 076/2020. 

Objeto: Fornecimento de TNT branco para a confec戸o 

de mscaras, como medidas preventivas ao COVID-19, 

em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste 

municiplo. 
Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: ROSALINA PEREIRA DE SOUTh 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

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

por dispensa de licita戸o referente ao Fornecimento de TNT branco para a 

confec戸o de mscaras, como medidas preventivas ao COVID-19, em 

atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste municipio. 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justificou a 

necessidade do servi'o e colacionou aos autos ampla documenta戸o do 

objeto desta dispensa, bem como cota'6es que demonstram que a 

empresa apresentou o melhor custo-beneficio. 

Inicialmente, cabe ressaltar que a contrata9きo de obras, 

servi'os, compras e aliena96es a ser feita por6 rg含os pdblicos dever' ser 

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

XXI da Constitui9含o Federal, bem como o artigo 29 da Lei n・ 2. 8.666/93, 

devidamente atualizada pelo decreto n99.412/18. 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

lic比a9ao: 

IrLicita戸o 白  o procedimento administrativo mediante o qual a 
Administra5o seleciona a proposta mais vantajosa para o 

contrato de seu interesse". 

Pa. da Bandeira02 - Centro-Pocoes/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
( clots ・“Ato. 

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

sa"de pdblica vivenciada nos" ltimos meses por diversos pases, 

decorrente da dissemina'5o e prolifera戸o de um novo coronavirus 

(covid-19), inclusive o Brasil. 

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

virus se propaga, o Estado brasileiro vem adotando algumas providencias 

a fim de combater a sua transmissきo no pais. Dentre tais providencias, 

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

enfrentamento da emerg6ncia de sa"de p"blica de import合ncia 

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

Uma dessas medidas previstas na nova Lei' a contrata戸o 

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

insumos destinados ao enfrentamento da emergencia de saude publica 

decorrente do coronavirus. 

Afim de facilitar e a assistir o enfrentamento ao surto do 

coronavirus no pas e no mundo, o Estado brasileiro, dentre outras 

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

de dispensa de licita9含o para contrata'6es voltadas ao enfrentamento da 

situa戸o emergencial. 

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

verbis: 

Art. 49 - E dispens白vel a licita9百o para aquisi戸o de 
bens, servi'os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinadas ao enfrentamento da emergencia de 
sa"de p"blica de import白ncia internacional 
decorrente do coronavirus de que trata esta Lei. 

Compreendeu, portanto, o Legislador, que, para 

enfrentamento da nova crise de saude publica que se anunciava, 

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

licita96es, mas ao pr6prio regime de dispensa de licita9きo previsto na Lei 

n2 8.666/93. 

Neste sentido, opinou o Advocacia Geral da Uniさo, em seu 

parecer sobre o tema: 

Pca. da Bandeira02 - Centro-Po96esiBa - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 

1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ーゴ &七 -, ESTADO DA BAHIA （誌“"'""7 

(...) para a configura9言o da contrata戸o direta 

emergencial por dispensa de licita戸o, devem ser 

preenchidos os seguintes pressupostos: 

a) Demonstra戸o concreta e efetiva de que a 

aquisi戸o de bens e insumos de sa"de sero 

destinados ao enfrentamento da emergencia de 

saude 	p"blica 	de 	import合ncia 

internacional decorrente do coronavirus; 

b) Demonstra戸o de que a contrata'5o ' via 

adequada e efetiva para eliminar o risco. 

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

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

como dota9谷o or9ament白ria. 

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

direta, nas considera6es supra e nos termos e fundamentos do art. 04 da 

Lei n2 13.979/2020 e Decreto Federal n29.412/18. 

E o parecer. 

Po'6es/Bahia, 06 de Abril de 2020. 

YANNE 94
1 DO MATOS 

ASSESSORA JURIIjflA ・  OAB/BA 51735 

Pa. da Bandeira02 - Centro・Poゆes/Ba - Fone(77)3431 -5600- Fax (77)3431-5605 
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5 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
SETOR DE CONTABILIDADE 

De acordo com a solicita●o da Secretaria Municipal de Saude, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  existencia de recursos or9ament白rios capazes de atender 白  respectiva 
despesa - fornecimento de TNT branco em rolo de SOmt, que sero utilizados na confec 白o de 
m白scaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a 
assistencia qualificada atrav6s da Secretaria de Saude do Municioio 

● 

Gabinete do Pre- ito, 01 de abril de 2020. 

● 

l 
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MINUTA DE CONTRATO 

● 



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

MINUTA DO CONTRATO NO 	/2018 
CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTACAO DE SERVI9OS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO96ES, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurdica de direito 
pblico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po"es - 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 	  no 	, CEP 	 Bairro 	  representado por, 
	  Portador da C白dula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o 
n。  	 , aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi96es da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato 
de Fornecimento/Presta9ao de Servi9os, mediante as cl白usulas e condi6es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 ・  Constitui objeto deste contrato a fornecimento de TNT branco em rolo de SOmt, que sero 
utilizados na confec9白o de m白scaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavrus 
(COVID-19), garantindo assim a assistencia qualificada atrav白s da Secretaria de Saロde do 
Municipio 

1.2 	- A contrata"o dos servi9os submete-se a Lei n。  8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores altera9es ou substitui6es. 
1.4 	- A presente contrata9白o est白  vinculada a DISPENSA DE LICITAいO n。  	/2020, com 
base no, art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Federal no9.412/2018 e Lei 13.979/2020; 
1.5 	- A Contratada ficar白  obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acrscimos 
ou supress6es na aquisi"o dos materiais objeto da presente licita9ao, de at 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 no 8.883/94 

II- CLUSULA SEGUNDA ・  DOTA9AO OR9AMENTARIA E PRAZO 

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

DOTA9AO ORCAMENTARIA 

Unidade Oramentria 

Atividade/Projeto 
Elemento de Despesa 

Fonte 

30700- Secretaria Municipal de Sa"de 
030701- Fundo Municipal de Sa"de de Po'6es 
10.122.09.038 Manuten戸o da Secretaria de Sa"de 
3.3.90.30.00ー  Material de Consumo 
02- Receita e Transfer'ncia de Impostos 

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

川  - CLAUSULA TERCEIRA - PRE9O E CONDICOES DE PAGAMENTO E EXECUいO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

3.1 ・  Os valores da planilha de custo referente ao evento que acompanhar a nota fiscal de 
execu9白o do servi9o, DISPENSA DE LICITAAO no 	/2020 
3.2 - O valor total deste contrato 白  de 	 ( 	 )  
3.2.1 - O pagamento atrav白s da apresenta"o da Nota Fiscal/Fatura de cada etapa do servi9o, da 
seguinte forma: 
3.3 - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/Fatura, o documento 
ser imediatamente devolvido para substitui"o e/ou emiss白o 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 
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser diariamente, ap6s a solicita"o da Contratante atravs 
de seu 6 rgao respons白vel 
3.5- 0 recebimento do objeto desta licita"o, obedecer 白  s normas fixadas na Lei 8.666/93, e as 
demais disposi6es constantes neste contrato 
3.6-Competir ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza,o da entrega do objeto e 
registrar todas as ocorrncias e as deficincias verificadas em relat6rio, cuja c6pia ser 
encaminhada 白  contratada, objetivando a imediata corre9白o das irregularidades apontadas. 
3.7- 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 execu9自o do contrato 
3.8 - Nos preos ofertados na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento 

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

culpa ou dolo na execu"o do Contrato, n自o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 白  
fiscaliza,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 contribui96es de qualquer natureza ou espcie, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenci白rios, sal白rios e quaisquer outros encargos necess白rios 白  perfeita execu"o do 
objeto deste contrato; 

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

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

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

t) Cumprir, fielmente, as obriga96es assumidas, de modo que os servios contratados se 
realizem com esmero e perfei9百o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 

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

h) A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as condi96es de 
habilita9ao e qualifica9ao exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93 

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

g) 
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昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

3. Prova de regularidade junto' Fazenda Federal, referente ' Divida Ativa da Uni'o e 
Tributos Federais; 

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

V - CLAUSULA QUINTA - OBRIGA9OES DA CONTRATANTE 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi6es pactuadas neste e os prazos para 

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

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

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

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

e) Fornecer, em tempo h自bil, 白  CONTRATADA todos os elementos t6cnicos e administrativos, 
necess白rios 白  execu"o dos servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as 自  reas onde 
sero realizados os servios, objeto deste contrato 

VI - CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
6.1 - A CONTRATADA poder'o ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei n。  
10.520/02 e no8.666/93 
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 condi"es 
estipulados, implicar na aplica9白o das penalidades contidas na Legisla"o em vigor. 
6.3 ・  Al白m das penalidades previstas no "caput", e sem prejuIzo das mesmas, a contratada ficar 
sujeito 白  s san96es, a seguir relacionadas: 

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

prejuizo do pagamento das respectivas multas; 
川) 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) Suspens白o temporria do direito de participar em licita9白o e impedimento de contratar 
com a Contratante por prazo de at 02 (dois) anos 

6.4 ・  As multas sero descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas 
diretamente a tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir da data de sua comunica●o, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente 
6.5 ・  Pam a aplica"o das penalidades aqui previstas, a contratada ser notificada para 
apresenta"o de defesa prvia, no prazo de 05 (cinco) dias 自  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 n白o sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato, atualizado monetariamente 
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6.8 - Pelo descumprimento das obriga"es mencionadas na cl白usula segunda, fica a contratada 
sujeito 白  multa di白ria de 0,1 % (um d6cimo por cento) do valor da contrata"o, contados a partir do 
primeiro dia subsequente 白  notifica"o de infra"o contratual at白  o 30。  (trig白simo) dia do 
inadimplernento 
6.8.1 - Ultrapassado este limite, incidir multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratual, atualizado monetariamente 
6.9 ・  Caso a contratada n百o assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficar sujeito a 
multa de at 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contrata"o 

VII ・  CL USULA STIMA - DA RESCISAO E INEXECU9AO 
7.1 ・  O presente contrato poder ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei ri0 
8 .666193. 
7.2 ・  O descumprimento de qualquer cl白usula deste contrato, bem como de quaisquer disposi96es 
legais que a ele se apliquem, importar na sua imediata rescis白o, sem prejuizo de repara"o, pela 
parte faltosa, dos danos advindos desta rescis白o 
7.3 - A inexecu9白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 alteraces 
Pargrafo Unico - Nas hip6teses de rescis白o com base nos incisos I a Xl do art. 78 da Lei nu 
8.666/93, n自o cabe ao Contratado direito a qualquer indeniza"o 

VIII- CLUSULA OITAVA - DAS OBRIGAC6ES TRABALHISTAS 
O presente contrato n白o implica, para a CONTRATANTE, vinculo ou obriga 白o trabalhista, direta 
ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a 
salvo de qualquer litigio, assumindo todas as obriga6es fiscais, trabalhistas e previdencirias 
referentes ao pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste. 
IX ・  CLAUSULA NONA ・  COBRANCA JUDICIAL 
As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atraves de processo de execu"o, 
constituindo este Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9含o ou compensa9白o de crditos, sempre que possivel. 

X - CLAUSULA D'CIMA - DO FORO 
10.1 ・  Ficando eleito o Foro da Comarca de Po96es, Bahia, para ajuizamento de quaisquer 
questes oriundas do presente contrato, com renOncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
10.2 E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de igual 
teor, na presen9a de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos Ie9ais esperados. 

Po96es, 	 de 	 de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
MunicIpio de Po96es - BA 

Contratante 
Secretaria Municipal de Sade 

Contratante 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratado 

TESTEMUNHAS 

1 一  

CPF: 

2 	 

CPF 
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arenhas 

ipal 

IS!REFEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 
畿CNPJ: 14.200.242/0001-65 

GABINETE DO PREFEITO 

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

O Prefeito Municipal de Po96es ・  BA no uso de suas atribui9es legais informa que ap6s 

analisar o pedido da Secretaria Municipal de Sa"de, ja consultado o juridico e Setor Contbil, 

visando ' fornecimento de TNT branco em rolo de 5Omt, que sero utilizados na confec9o de 

mascaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVIDー19), garantindo assim a 

assistencia qualificada atrav6s da Secretaria de Sa"de do Municipio, conforme especifica o 

constante nos autos do processo administrativo por isso autoriza a deflagragao do procedimento de 

DISPENSA DE LICITACAO, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  

9.412/2018 e Lei 13.979/2020, e suas posteriores altera6es a fim de que a Comiss百o de Licitaao 

proceda com os trmites legais, conforme Legisla叫o especifica em vigor. 



Tera価'a 
7 de Janeiro de 2020 
2-Mo -N.671 Po9うes Dirio Oficial do 

MUNIWIO 
Portarias 

MUNICiPIO DE PO9OES 
Estado da Bahia 

PORTARIA N. 001/2020. 

De 02 de Janeiro de 2020. 

Altera os membros da Comiss白o Permanente de Licita"o no 

白mbito do Municrpio de Po96es - BA e d白  outras providencias 

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

das atribui96es que lhe s白o imputadas pelo art. 51 da Lei Federal n。. 8.66611993, 

assim como nos demais dispositivos legais pertinentes, 

RESOLVE: 

Art. 10・  Alterar, nos termos do art. SI da Lei Federal n。. 8.666/1993, a 

Comiss百o Permanente de Licita弾o do Municipio de Po加es - BA, que ser 

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

julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos certames licitatrios que 

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

~ -~ presidente: Joao Pedro Ribeiro do Nascimento, no de matricula 4.494, 

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Licita96es e Contratos. 

II - 1。  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, ri0 de matricula 1.659, ocupante 

do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servios gerais 

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

Licita9きo do Municipio de Po96es - BA: 

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

do cargo de chefe da Se"o de Contratos; 

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

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

Ill - 30 suplente: Maicon do Nascimento Amaral, no de matricula 6.260, 

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Compras 

 

P"ITPo4oes 
'“・”‘ fr'-4 'fl“ノ  

Praa da Bandeira, N 02, Bairro Centro, Po こe,ー  Bahia, cP 45.260400 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMVrYG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 
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Pargrafo u nico. Os suplentes nomeados nos termos deste artigo 

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

de Po96es - BA, a exce,o do Presidente 

Art. 3。. Substituir o Presidente da Comiss白o Permanente de Licita弾o 
em suas faltas e impedimentos, o primeiro membro! e na falta deste, o segundo 
membro 

Art. 4. Os membros da Comissao Permanente de Licita9目o do Municipio 
de Po6es - BA respondero solidariamente por todos os atos praticados pela 

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

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

Art. 5。. Al白m das atribui"es constantes no art. 51 da Lei Federal n。  
8.666/96, aos membros da Comiss白o Permanente de Licita"o do Municipio de 

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

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

processo de licita9ao, desde que, nesta" ltima hip6tese, os procedimentos n白o 
conflitem com as compet白ncias do Poder Executivo 

Art. 6。. O mandato dos n'ombros da Comiss白o Permanente de Licita弾o 
do Municipio de Po96es - BA ser白  de urn ano 

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

040/2018, assim como as demais disposi うes em contrrio 

REGISTRE-SE, PU日LIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po96es - BA, 02 de janeiro de 2020 

LEANDRO ARAJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

 

Pじ挙o畿  
’ー・‘,・“ ,ーノ  

Pra9a da Band・ira, N'02, Saira Centro, Po''es - Bahia, CP 45.260.OeO. 

CERTIFICA O DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMV/yG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 
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TERMO DE DISPENSA 
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IV!REFEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 
、マJ! 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N。  076/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 082/2020 

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder fornecimento de TNT 
branco em rolo de 5Omt, que sero utilizados na confec9o de mscaras, como medidas preventivas a respeito 
do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assistencia qualificada atraves da Secretaria de sa'de do 
Municipio. Por isso, e para restabelecer a ordem e o bom funcionamento do ente p丘blico pe9o que se firme 
contrato com respectiva empresa abaixo por apresentar proposta mais vantjosa, obedecendo' s normas da Lei 
8.666/93, conforme especifica9o da Secretaria Municipal de Sa"de solicitante do objeto; 

CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Jurdica desta Prefeitura cue recomendou nor 
uispensa oe Licltaao; 

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

CONSIDERANDO que h自  disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 
contrata 且o, conforme informaao do contador deste Municipio 

CONSIDERANDO, que a rela9o do art. 197 com o inciso XXI do art 37. ambos da Constituico. ' da 
perreita narmonia. us termos da lei clescritos no art. 37 nos tar crer se trata do Poder Pbblico local a 
competencia. Referida competencia se espraia pelas seguintes mat'rias: a) regulamenta9きo; b) fiscaliza o; c) 
controle; d) execu9o do servi9o, que podera ser feita diretamente ou atraves de terceiros e tambdm por pessoa 
fisica ou iurdica de direito nrivado 

一＝一王讐sI?E,N?o・ duas, certeza: a) a administrao p"blica, como regra, deve contratar por meio de 
HUILd 4V, 0) 0 iUUCr poiluco iocai jamais se eximira oe prestar o servi9o publico a sua populaao. Ambos so 
pnncipios constitucionais expressos, portanto, principios que devem ser obedecidos por todas as normas do 
Estauu, inciusive peia Lei tr o.000/Yi. 

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

Com base no parecer juridico que concluiu que, objetivando cumprir os principios da legalidade, 
moralidade e publicidade, opinou pela Dispensa de por tratar-se de servi9os necessrios ao atendimento das 
tinalidades precipuas da Administra9ao. Por essas razes comissきo cumpre o apontado no parecer Jurdico, 
usando art. 24・  Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。 9.412/2018 e Lei 13.979/2020, para a contrata叫o 
de KUSALINA PEREIRA DE SOUZA, pessoa juridica, Inscrito no CNPJ sob o n。 32.590.872/0001-43, com 
endere9o na Pra9a Cel. Raimundo Pereira de Magalh ・: 	48, Centro, Po96es - BA, CEP 45.260.000, com 
valor R$ 12.232,00 (doze mil duzentos e trin , tois reais). Reど  tre-se e Publique-se. 

Po96es - BA, 06 de abril & 020. 

Joao Pedro R 琴 ‘ ・ o Nascimento 
Presiden , ● a Comiss百o 

Keli Cristi ‘で‘ I atos Comes 
iviemoro cia eomissao 

Marlucia Teixjfrak6c 
Membro da Comissきo 



I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNP王 I 4100.242/0001-65 

ATA/PARECER DA COMISSAO 
I 



fornecimento de TNT branco em rolo de 5Omt, que ser白o utilizados na confec"o de 
mascaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), 
garantindo assim a assistencia qualificada atrav6s da Secretaria de Sa'de do Municipio 

Objeto 

ROSALINA PEREIRA DE SOUZA, pessoa juridica, Inscrito no CNPJ sob o n。  
32.590.872/0001-43, com endere9o na Pra9a Cel. Raimundo Pereira de Magalh白es, 
248, Centro, Po96es - BA, CEP 45.260.000 

Contratado 

Po96es - Ba, 06 de abril d: 020 

Jo含o Pe ibeiro do Nascimento 
Presidente 

畿 !即FEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

轟CNPJ: 14.200.242/0001-65 

AIA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE LICITA9AO 076/2020 

Reunio da Comiss白o Permanente de Licita戸o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada oela conforme Portaria no 006/2017. Reunida com a finalidade especifica de 
instruc白o de processo de DISPENSA UL LICI l AjAO, art. Z4, inciso ti, oa Lei 
8.666/93, Decreto Federal n。  9.412/2018 e Lei 13.919/2OZU, moaiticaaa petaL ei n" 
8 993/94 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal, essa Comissao dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita"o, para a contrata9白o de ROSALINA PEREIRA DE SOUZA, pessoa juridica, Inscrito no 
CNPJ sob o n二  32.590.872/0001-43, com endere9o na Pra9a Cel. Raimundo Pereira de Magalh白es, 
248, Centro, Po96es - BA, CEP 45.260.000, com um valor global de R$ 12.232,00 (doze mil 
duzentos e trinta e dois reais). Ap6s an白lise profunda sobre a contrata9百o em comento, ressaltando 
ter sido dada a devida import白ncia ao fato de que o pre9o apresentado esta condizente com os 
praticados no mercado, conforme laudo de avalia"o, nao havendo, portanto, superfaturamento 
Nesse Interim, somos de parecer favorvel, pela configura"o da Dispensa de licita"o, na 
conformidade do art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  9.412/2018 e Lei 
13.979/2020. Devendo, pois, ap6s a devida homologa9白o pelo chefe do Poder Executivo, do nosso 
parecer proceder 白  devida publica9きo nos meios legais, para que surta os efeitos desejados. Nada 
mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunio. Assim sendo, eu Joao Pedro Ribeiro do 
Nascimento, Presidente, lavrei o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e se 
aprovado, segue assinado por Mim Presi 	 is membros da Comiss白o de Licita9白o. 

Keli C"' mna Lima Santos Gomes 
Membro da Comiss白o 

Marlu‘斉最奇aRo謄～  
Membro da Comiss白o 



畿 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

轟CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ADJUDICAいO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA9AO N。  076/2020. 

A Comiss白o Permanente de Licita9白o de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 
8・666/93, Decreto Federal n。  9.412/2018 e Lei 13.979/2020, e suas alteraces oosteriores. e no 
Parecer Juridico. ADJUDICA o obieto da fornecimento de TNT hrnr,n em mmo ele 5flmt que sero 
utilizados na confecio de rn白scara可 como medidas preventivas a respeit論議う誌砿品竃  ~驚III議驚iI蕪IIiII議I蕪i糞II『I 
Municipio. Visando a contrata9白o de ROSALINA PEREIRA DE SOUZA, pessoa iuridica. Inscrito no 
CNPJ sob on。  32・ 590.87210001-43, com endere9o na Pra9a Cel. Raimundo Pereira de Maqalh百es, 
248, Centro, Po96es - BA, CEP 45.260.000, pelo valor global de R$ 12.232,00 (doze mil du三entos e 
trinta e dois reais). 

Po96es - Ba, 08 de abril de/ 020 

Jo白o Pedro iro o Nascimento 
Presiden e 

Keli Cristina Li 't - ntos Gomes 
Membro da Comiss白o 

ii言Wflmxeir'1oとfia 
Membro da Comiss自o 



難  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITACAO N 076/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, Decreto 
Federal n。  9.412/2018 e Lei 13.979/2020, e suas altera6es posteriores, e no Parecer Juridico, 
Ratifica o procedimento de contrataao direta por Ato da DISPENSA DE LICITACAO n。  076/2020, 
referente a fornecimento de TNT branco em rolo de SOmt, que sero utilizados na confec9ao de 
m自scaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-I9), garantindo assim a 
assistencia qualificada atrav6s da Secretaria de Sa6de do Municipio. Mediante exposto lan9o o Ato 
formal para a contrataao de ROSALINA PEREIRA DE SOUZA, pessoa juridica, Inscrito no CNPJ 
sob o n。  32.590.872/0001-43, com endere9o na Pra9a Cel. Raimundo Pereira de Magalhes, 248, 
Centro, Po96es - BA, CEP 45.260.000. pelo valor global de R$ 12.232,00 (doze mil duzentos e trinta 
e dois reais), vigencia do contrato de 08/04/2020 ate 31/05/2020. Ora ratificado. Po6es, Estado da 
Bahia, 08 de abril de 2020. 

Gabinete do Prefei s 8 de abril de 2020. 

Leandr14 ajo Mascjrenhas 
o Munici 



Secret白rio Muni 
Costa 

!o e Planejamento 

Po96es, BA, 08 de abril,de 2020 

難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
reft 	CINPJ: 14.209.242/0001-65 

CERTIDO DE PUBLICA9AO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITACAO N。  076/2020 

雛器纂a fins dede DISP認a, a quem de direito, conforme;A DE LICITA O, cujo objeto認標
nao legal, o parece
ecimento de TNT bra需繁潔  

de 5Omt, que sero utilizados na confec9白o de m白scaras, como medidas preventivas a respeito do 
Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a assistencia qualificada atrav白s da Secretaria de 
Sa"de do Municipio. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata9白o de ROSALINA 
PEREIRA DE SOUZA, pessoa jurIdica, Inscrito no CNPJ sob o n。  32.590.872/0001-43, com 
endere9o na Pra9a Cel. Raimundo Pereira de Magalh白es, 248, Centro, Po96es - BA, CEP 
45.260.000, pelo valor global de R$ 12.232,00 (doze mil duzentos e trinta e dois reais), foi 
devidamente divulgado com publica9白o no mural da Prefeitura 

● 



Gabinete do Prefei .. 1; de abril de 2020. 

arenhas 
ai 

Leandro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N 076/2020 

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 II, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  
9.412/2018 e Lei 13.979/2020, e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITACAO n。  
076/2020 - Objeto: fornecimento de TNT branco em rolo de 5Omt, que sero utilizados na confec9o 
de mhscaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim a 
assistencia qualificada atrav6s da Secretaria de Saude do Municipio. Mediante exposto lan9o o Ato 
formal para a contrata叫o de ROSALINA PEREIRA DE SOUZA. pessoa juridica, Inscrito no CNPJ sob o 
n。  32.590.872/0001-43, com endere9o na Praa Cel. Raimundo Pereira de Magalh言es, 248, Centro, Po96es - 
BA, CEP 45.260.000, pelo valor global de R$ 12.232,00 (doze mil duzentos e trinta e dois reais). 
A Comisso Permanente de Licita9ao, atrav's de seu Presidente, devera tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: R$ 12.232,00 (doze mil duzentos e trinta e dois reais). 



renhas 
ai 

Leandr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza9ao de fornecimento de TNT branco em rolo de 5Omt, que sero utilizados na 
confec9ao de m自scaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID・ l9), 
garantindo assim a assistencia qualificada atrav6s da Secretaria de Sa丘de do Municipio. Mediante 
exposto lan9o o Ato formal para a contrata9o de ROSALINA PEREIRA DE SOUZA, pessoa juridica, 
Inscrito no CNPJ sob o n。 32.590.872/0001-43, com endere9o na Praa CeL Raimundo Pereira de Magalh貢es, 
248, Centro, Po96es - BA, CEP 45.260.000, pelo valor global de R$ 12.232,00 (doze mil duzentos e 
trinta e dois reais), e posterior quitaao. 

Gabinete do Prefei ・  08 de abril de 2020. 

● 



ei PREFEITURA MUNICIPAL4 DE POcoES 

轟CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CONTRATO 



Rua: cartieal da Si1v3, n。  75, centro, Po96es-BA, Fo 1-4350 

PREFEJTURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113324/0001-52 

CONTRATO N2 13612020 FMS 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PO96ES COM 
COPARTICIPAAO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAODE DE PO96ES E A EMPRESA 
ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pblico, com sede situada na Pra9a da Bandeira, n。  02, centro, Po6es・Bahia - FONE/FAX (77) 

3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  14.242.20010001・65, neste ato representado pelo Um.o 
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com COPARTICIPAAO DO FUNDO 
MUNICIPAL. DE SA〕DE DE PO96ES, Estado da Bahia, pessoa jurdica de direito p"blico, 
inscrito no CNPJ sob o n。  11.113.32410001-52, com sede na Rua Cardeal da Silva, no 75, centro, 

Po96es-Ba, CEP. 45.260-000, neste ato representado pelo Secretrio o Sr. Jorge Luis Santos 
Lemos, brasileiro, inscrito no CPF sob no 466.638.785-49, doravante denominado, 
CONTRATANTE, e a empresa ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, CNPJ 32.590.872/0001-43 

endere9o comercial a P9a. Cel. Raimundo Pereira Magalhaes, n。  284, centro, Po加es・Ba, CEP: 
45260-000 aqui denominada CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE LICITA O n口  
076/2020, nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 

8.883/94, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento, mediante as cl自usulas e 
condi96es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 
1.1 	Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de TNT branco em rolo de SOmt, 
que sero utilizados na confec9ao de mascaras, como medidas preventivas a respeito do 
Coronavirus (COVID-19), destinados aos profissionais que esto nas Barreiras de Vigil含ncia e os 
demais profissionais de Sa"de em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de conforme 
descri96es da DISPENSA DE LICITAAO n9 016/2020. Com  base na Lei n。  13.979, de 06 de 
Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas de enfrentamento da emerg6ncia de saロde 
pロblica de import白ncia intermunicipal decorrente do Coronavirus respons白vel pelo surto de 2019 
e tambem, o Decreto n。  131/2020 que disp6e sobre as medidas para o enfrentamento, 
tempor白rios e de preven"o da emerg白ncia em sa白de P自blica decorrente do Coronavirus 
respons白vel pelo surto de 2019 especificarnente no (Art.4) 

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

ou supress6es na aquisi9ao dos materiais objeto da presente licita9白o, de at白  25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com suas 
山tenores altera96es 
§2。 A presente contrata9白o est sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE 
LICITA9AO n。  07612020, com base no art. 24, Inciso II, da Lei; . b66/93, Decreto Municipal n。  
13112020, Portaria do Ministrio da Sa"de n 18812020 e U I 13.979/2020 art. 40: E Nas 

I P*fltITUI* fl MUNCML?ooes 
" Cr.00・“戸・,・・~”，ノ  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.iT3.324/QQO-52 

contra加加esImョ aquisiり自o'J'bens, servi くフs e insumos necessrios ao enfrentamen加（た  
emergncia que trata esta Lei, ser admitida a apresenta戸o de teimo de refe虐ncia助Tip崩cado 
ou de projeto bsico simplificado. (IncluIdo D ela Medida Provisdria n9 928. de 2020) 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECU9AO 
a) O Regime de Execu9白o do presente Contrato 白  de Pre9o por item, independentemente de 
transcri9ao, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21(06(1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883I94' 
b) De 03 dias, a partir da solicita9白o da Contratante. 
c) A a9白o ou omiss百o, total ou parcial, da fiscaliza9百o do contratante, nao exirnira contratada 
de total responsabilidade na execu,o do contrato. 
§1。  0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera96es da 
Lei 8.883/94. 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at' o dia 31 de maio de 2020, e de 
acordo com as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 

CLUSULA QUARTA - PRE9O, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser de R$ 12.232,00 (doze mIl e duzentos e trinta 
e dois reais), resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os. 
4.20s Pre9os ofertados sero fixos e irreajust白veis. 
§1。 Nos pre9os o!ertados na proposta do Contratado j白  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 efetuado, em at 30 (trinta) dias aps a apresenta9言o da Nota 
Fiscal/Fatura ei ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 
§3。 Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscali e/ ou Recibo, o 
referido documento ser白  imediatamente devotvido para substitui9ao e/ou emissきo de Nota de 
Corre9白o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo nao ser considerado para efeito de 
qualquer reajuste ou atualiza9白o do valor contratual. 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota,o 

nt自rial30700 - Secretaria Municip030701 - Fundo Municipal登Sadede Po9es 
Rua: Cardeal da Silva, if 75, centro, Po"es-BA, Fon9477) 3431-4350 

Unidade Or9ament自ria 
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Atividade/Projeto 

     

   

具讐押鳶8- Manu，叩や da Secretaria de Saりde 
o・o・ロU・ OU・VU'IvIateriai aeしonsumo  

 

    

Elemento de Despesa 

  

  

Fonte 

    

     

02- Receita e Transferncia de Impostos 

  

        

        

         

CL USULA 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

I fl A flrfl.rrnA-rar-'a - - - , 	 . .. 	 - 

"' -' I、  'Ju'1 I nfl i MU/-k sera iegai e linanceiramente respons白vel por todas as obriga96es e 
compromissos . contraidos com terceiros

, para a execu"o deste Contrato, bem como
, pelos 

encargos iraoai唄as, previdenci rios, fiscais, securitrios, comerciais e outros fins, a eles nao 
se vincuianao a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade;

I A flr&rrn*, a,-'a - 	 - 

ニ I .i nと  ii'i i fl/-k I MU/-k assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuIzos causadosrrIP.IrflArA..-.-,- - 	. 	. 	- 
． 	 γ 、JI'i n uハN r c ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia , imperIcia ou 
e 	impruaencia , na execu9o do objeto deste Contrato

, diretamente
, por seus prepostos e/ou 

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

acompannamento teito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
I A A flrfl.I,-nA -ra,-'A - 	 . 	 - 

u--v n崇' I fl/-k i fiL//-k assumira a responsabilidade total pela execu9 o do contrato.-I C A fltThI.rrna-rana - . 	 - 
で ’' ,j n Lfl.Jr'I i nn u ni.n- ooriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades 
ue aoastecimento contido no Edital, que 白  parte integrante deste Contrato. 
6. 1.6 Reconhecer os direitos da administra

9
自o, em caso de rescis白o administrativa prevista no 

/flI9O ((Ga Lei 5-666/93; 
6 . 1.7 A CONTRATADA dever manter

, durante toda a execu,o do contrato, todas as condic6es 

oe nao讐 ao e qualifica9白o exigidas na licita9吾o, conforme previsto no Art 55, Inciso Xli da Lei 
nv a.utstsiya 

6.1.8 comunicara Prefeitura Municipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos e de forca 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias ロ  teis ap6s a verifica

9
白o do fato e apresentar os 

一 	Qocumentos para a respectiva aprova戸o, em at白  5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de 
e 	sua ocorrencia, sob pena de n百o serem considerados: 

'1' 1 i-ornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 
raragratounico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
al Prova de regularidade junto自  Fazenda Municipal; 
b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
c) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Dvida Ativa da Uni白o e 

i riDutos トederais, junto ao INSS; 
d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
e) Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 
6.2 ・  DA CONTRATANTE: 
6.2. 1 Pagar conforme estabelecido na Clusula 

Quarta , as obriga96es financeiras decorrentes 
ao presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

62.2 A fiscaliza9白o do fornecimento ser por t白cnic・  s da CONTRATANTE ou por eauiDe 
especializada, designada. 

2聾fl MUNICIPALPOCOS Rua: cardeal da Silva, n75, centro, P. o- BA, - une: (77) 3431-4350 

4”り・・‘,ー,"”・ノ  
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6.2.3 Poder a fiscaliza9百o ordenar a suspensao total ou parcial dos servi9os, caso n百o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem prejuizo de 
outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 
6.2.4 Ordem de Compra 

CLAUSULA SETIMA~ PENALIDADES 

7.1 Para a aplica9昏o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra9白o P"blica e a reincid白ncia na 
prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuIzo das san"es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784(99: 

7.1.1 Advertncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 
e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n白o acarretem prejuIzos graves ao 
Municipio. 

7.1.2 Constituem ilicitos administrativos as condutas prevista na Lei Federal n.。8.666/93, 
sujeitando-se os infratores 白  s comina叩es legais, garantida a prvia e ampla defesa em 
processo administrativo. 
7.1.3 A inexecu叫o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu 吾o do contrato, 
sujeitar o contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da 
infra9白o, obedecidos os seguintes limites m白ximos: 
・ 10% (dez por cento) sobre o valor da pamela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 

obriga9自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 
convoca9ao; 

・ 0.3% (trs d白cimos por cento) ao dia, at白  o trig6simo dia de atraso, sobre o valor da pamela 
fixa inicial; 

' 0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, portada dia subsequente 
ao trig白simo. 

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 Administra9ao ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
7.1.3.4 N白o tendo sido prestada garantia, 白  Administra9白o se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7.1.3.5 As multas previstas neste item n百o tm carter compensatrio e o seu pagamento n白o 
eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es 
cometidas. 
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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 Administra9白o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposi96es legais citadas 
7.1.5 Sero punidos com a pena de declara9ao de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9白o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9きo ou 
at白  que seja promovida a reabilita9白o perante a autoridade competente para aplicar a puni"o, 
os que incorram em outros ilicitos previstos em lei. 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECU9AO E DA RESCISAO 

8.1 A rescis白o poder ser: 
6.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescisao 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 outias san96es previstas nesta mesma lei; 
8.3 A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequ'ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra9ao P"blica, em caso de rescisきo 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei ri・  8.666/93 e suas altera96es. 

8.4 Poder ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu critrio 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 prejurzos a que a contratada n百o tenha 
dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9白o do CONTRATO at a data da rescis白o. 
6.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo n百o cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 
especifica加es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, contados 
da intima"o do ato. 

8.6 Nas hipteses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla戸o especifica, n豆o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9ao. 

CLAUSULA NONA ・  CONDI96ES GERAIS 
9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios, mapas vi自rios, planos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao obieto 
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 Administra9白o, respeitados os 
limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 

9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri"o, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 

9.4 Nao Ser permitidos a CONTRATADA, subempreitar . - forma parcial ou, ainda, sub-rogar 
este Contrato; 
9.5 Este contrato 白  regido pela Lei n。. 8.666/93, a I de dirimir alguma dvida em casos 
omissos. 

P*upartuaa6 MUNICPAIwooes 
"n.m&qp・,・・,・”ノ  
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CLAUSULA D'CIMA - COBRAN9A JUDICIAL 

10.1 As importncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de orocesso de exeriir.%i, 
constituindo este Contrato ttulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten'o ou compensa9白o de crditos, sempre que possvel 

CLAUSULA D'CIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1 As partes elegem o Foro daoutro, por mais privilegiado queContrato. 	 驚ta de Poes- Bahia,para dirimir quaisque器器驚r sobre qualqidas do prese器  

11.2 E, pigual teorconforme器器『ssim justos e contratados, firmampresena de duas testemunhas, q農農器rato em 03 (tdepois de lid貿器dedo 

Po96es - Bahia, 08 de abril de 2020 

Leandro 、  a Jo Ma carenhas 
Pr: eito unici.aI 

ontra :nte 

Jorg&L ”扇ntos Lemos 
oecretario Municipal de Saロde 

Contratante 

 

CNPJ: 32.59O.5た  eQX)i 
ROSANU2A PEREIRA DE SC)12 
~““●“~a'‘山湖I 
’嶋却・卿一p叫加5・臥  

  

  

   

   

ROSANI ' PEREIRA DE SOUZA 
Empresa Contratada 

ノs 
CPF: S24 OC%' 3'j、に  
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Rua: Cardeal da Silva, n。 75・  centro, Po96es.BA, Fone: (77) 3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

007.317.245-69,eom endereço comercial a Rua 
Aloisio Roche, it' I 33,Bairro: Centro, Poções-BA. 
CEP: 	45.260-000, 	objeto 	montagens 	c 
desmontagem, 	e 	inanutengio 	da 	estrutura 	de 
divisórias en madeira para a nova instalação do 
hospital que sera destinado a receber possíveis 
pacientes corn sintomas e diagnóstico ao novo 
coronavirus 	- 	COVID-I 9, 	cm 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde, 

R$ 6.715,00 

JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 
07691634595, 	pessoa 	jurídica 	de 	direito 
privado.inscrito no CNN soh if 29.484.3911/0001-
60,com endereço comercial a RuaMaria Pacheco, 
n" 6600,Bairro: Zabel& Vitoria da Conquista-BA, 
CEP: 45.078424 objeto instalação, manutenção e 
revisio geral em aparelhos den) hospitalar na 
Unidade dc Pronto Atendimento 24 hoses c na nova 
instalação do hospital que sera destinado a receber 
possíveis pacientes com sintomas e diagnóstico ao 
novo coronavinis - COVID-19, coma medidas 
preventivas 

CONTRATO N°120/2020 
VMS 

R$ 12.550,00 

06/04/2020 A. 
30/04/2020 

DISPENSA N" 

074/2020 

ROSANBLZA PEREIRA DE SOUZA, CNP.1 
32.590.872/0001-43 	endereço comercia154 	PCA 
Cel. Raimundo P. de Magalhães, 284 Comercio, 
Centro/Poções 	- 	Ba, 	CEP: 	45260-000 	objeto 

utilizadas 	na 	confecção 	de 	mascaras, 	como 
medidas preventivas a respeito do Coronavírus 
(COVID-19),destinados 	aos 	profissionais 	que 
estão nas Barreiras de Vigiláneia e os demais 
profissionais 	de 	Saúde 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde 

fornecimento de TNT em rolo de 50mt. que serão . DISPENSA 
CONTRATO N° 136/2020 

VMS 
R$ 12.232,00 

08/04/2020 i 
30105/2020 

N° 

076/2020 

MODULO 	INSUMOS 	ACROPECUARIOS 
LTDA. pessoa jurídica de direito privado.insctito 
no CNP/ sob n" 05.831.541/0001-85,com endereço 
comercild 	a 	Praça 	Victor 	Brito, 	n°15,Centrio, 
Vitoria da Conquista -BA, CEP: 45000235 objeto 
aquisição de pulverizadores para bigienização de 
ambientes, como medidas preventivas a respeito do 
Coronavirus 	(COVID-19), 	cm 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde, 

CONTRATO N" 141/2020 
FMS 

R$ 11.060,00 17/04/2020 A 
30/04/2020 

DISPENSA N° 

079/2020 

ANDRO 	INSTITUTO 	DE 	ANDOLOCIA 
LTDA. pessoa juridica de direito privado.inscrito 
no CNPI sob n° 68.181.838/0001-49.com  endereço 
comercial Avenida Otavio Santos, n"444,Bairro: 
Recreio- 	Vitoria 	da 	Conquista 	-BA, 	objeto 
prestação 	de 	serviços 	na 	realização 	de 
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS para retirada 
de duas hérnias, com pedido liminar. Processo rf 
000012540.2020,805.0199, 	do Sr Joao Cleiton 
Lopes em atendimento a Secretaria Municipal dc 
Saúde, 

CONTRATO N" 137/2021 
EMS 

RS 5.130,00 
13/04/2020 A 
30/04/2020 

DISPENSA N° 

078/2020 

BANCO DO BRASIL S.A, Pessoa Jurídica de 
direito 	privado, 	sociedade 	anômina 	aberta, 	de 
economia 	mista, 	inscrita 	no 	CNN 
00.000.000/0001-91, com sede no Setor Bancário 
Sul. Bloco C. Lote 32,24" Andar, Brasilia, distrito 
Federal. 	nesteato 	representada 	por 	seu 	gerente 
geral, 	o 	senhor 	Kleber 	Santos 	de 	Menezes, 
bniscleiro,casado.bancino,Carleira de Habilitação 
n° 	01972523230, 	Detran/BA 	e 	CPEF/MF 	if 
961.124.095-34 objeto locação desistema web de 
Licitações e realização de pregão e dispensa, na 
forma eletronita, com base no decreto Federal n° 
10.024/2019 e Decreto Municipal ri" 141/2020 que 
regulanmem a licitação,na modalidade pregão, na 
forma 	eIettimicopara 	aquisição 	de 	bens 	e 	a 
contratação 	de 	serviços 	comuns. 	incluindos 	os 
serviços 	de 	Engenharia 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Mimieipal de Saúde deste municipio, 

CONTRATO N°133-2/2020 
FMS 

R$4.921,00 

06/04/2020 a 
31/12/2020 

DISPENSA N° 

075/2020 

EUCAR COMERCIO DE PECAS PARA 
VEICULOS SERVIÇOS E TRANSPORTE 
LIDA, 	inscrito 	no 	CNPJ 	sob 	o 	is' 

CONTRATO N" 119-1/2020 
FMS 

01/04/2020 tk 
31/12/2020 

PREGÃO N" 022/2019- 
SRP 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  076/2020 

A Comiss'o Permanente de Licitaao de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso 11, da Lei 8.666/93. 
e Decreto Municipal n。  131/2020, Portaria do Ministdrio da Sa'de no 188/2020 e suas altera96es 
posteriores, e no Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N。  
076/2O200BJETO fornecimento de TNT em rolo dc 50mt, que sero utilizados na confec9百o de 
mascaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19),destinados aos profissionais 
que est'o nas Barreiras de Vigildncia e os demais profissionais de Sa'de em a CONTRATADO 
ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, CNPJ 32.590.872/0001-43 endere9o comercial54 PCA Ccl. 
Raimundo P. de Magalhaes, 284 Comercio, Centro/Po96es ・  Ba, CEP: 45260-000 Valor global do objeto 
Adjudicado e de: R$ 12.232,00 (doze mil e duzentos e trinta e dois reais),com Vigncia 31/05/2020, 
Comissao Permanente De Licita弾o, 08 de abril de 2020. Joao Pedro Ribeiro Do Nascimento ・  
PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATWICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAいO N 076/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, e suas 
altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, torna p"blico a Ratifica9百o do Ato da DISPENSA DE 
LICITACAO N。  069/2019, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e 
Parecer Juridico emitido pelo Procurador Juridico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata9'o direta de ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, 
CNPJ 32.590.872/0001-43 endere9o comercialS4 PCA Ccl. Raimundo P. de Magalh'es, 284 Comercio, 
Centro/Po96es ・  Ba. CLiP: 45260-000 , O OBJETO fornecimento de TNT em rolo de SOmt, que sero 
utilizados na confec叫o de mascaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID- 
19).destinados aos profissionais que estao nas Barreiras de Vigilancia e os demais profissionais de Sade 
em Valor de RS 12.232,00 (doze mil e duzentos e trinta e dois reais), com Vigencia 31/05/2020, constante 
do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAl】Adevendo ser celebrado o contrato com: 
ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, Gabinete do Prefeito, 08 de abril de 2020. Leandro Arajo 
Mascarcnhas - Prefeito Municipal 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  076/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES, BAHIA. no uso de suas athbui'6es legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades da Lei n 8.666/93 com as modifica96es introduzidas pelas 
Leis n。  8.883/94 e n。  9.648/98, ante a DISPENSA DE UCITA AO N。  077/2019 - OBJETO 
fornecimento de TNT em rolo de SOmt, que serio utilizados na confec弾o de mascaras, como medidas 
preventivas a respeito do Coronavinis (COVID-l9),destinados aos profissionais que est'o nas Barreiras 
de Vigilancia e os demais profissionais de Sade,atentando ao Parecer da COMISSAO PERMANENTE 
DE LICITAぐAO. HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITACAO, para a contrata'ao direta 
da empresa ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, CNPJ 32.590.872/0001-43 endere9o comercial54 PCA 
Ccl. Raimundo P. de Magalhaes, 284 Comercio, Centro/Po96es - Ba, CEP: 45260-000 , COMISSAO 
PERMANENTE DE LIC1TAいO. atrav6s de seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, tendo 
cm vista o Valor Global do servi9o dc: RS $I 2.232,00 (doze mil e duzentos e trinta e dois reais),.) com 
Vigencia 3 1/05/2020). Gabinete do Prefeito, 08 de abril de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas ・  Prefeito 
Municipal 
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EXTRATO DO CONTRATO No136/2020 FMS 
DISPENSA No 076/2020 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES com COPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SADDE DE POCOES, Estado da Bahia, pessoa jurdica de direito pblico, inscrito no 
CNPJ sob o no 11.113.324/0001-52, com sede na Rua Cardeal da Silva, n。  75, centro, Po96es-Ba, CEP 
45.260-000, neste ato representado pelo Secret自rio o Sr. Jorge Luis Santos Lemos, brasileiro, inscrito no 
CPF sob n 466・638・ 785-49,CONTRATADO, OBJETO fornecimento de TNT em rolo de SOmt, que 
serao utilizados na confec戸o de mascaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 
(COVID-19),destinados aos profissionais que estao nas Barreiras de Vigilancia e os demais profissionais 
de Saユde Oriundo da Dispensa de Licita9百o N。  076/2020 Data do Contrato 08/04/2020; Valor do 
Contrato: R$ 12.232,00 (doze mil e duzentos e trinta e dois reais),3 1/05/2020, Secretrio o Sr. Jorge Luis 
Santos Lemos Prefeitoー  Leandro Arajo Mascarenhas 



Dirio Oficial do 
MUNVOIPSO Po96es 

Tera-feira
19 de Maio de 2020 
22 一 Ano 一 N. 790 

ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  078/2020. 

A Comiss豆o Permanente de Licita9喜o de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, 
e suas altera6es posteriores, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE 
LICITAcAO N。  078/2020.OBJETO presta9ao de servi9os na realiza9ao de PROCEDIMENTOS 
CIRIJRGICOS para retirada de duas hernias, com pedido liminar, Processo n 0000125- 
40.2020.805.0199, do Sr Joao Cleiton Lopcs em atendimento a Secretaria Municipal de Sa丘de 
CONTRATADO ANDRO INSTITUTO DE ANDOLOGIA LTDA, pessoa juridica de direito 
privado.inscrito no CNPJ sob n。  68.181.838/000l-49,com endere9o comercial Avenida Otavio Santos, 
n。444,Bairro: Recreio- Vitoria da Conquista -BA.Valor global do objeto Adjuthcado' de: RS 5.130,00 
(cinco mil e cento e trinta reais).Com Vigncia 30/04/2020, Comiss'o Permanente De Licita9百o, 13 de 
abril de 2020. Jo言o Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N' 078/2020 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24. Inciso II, da Lei 8.666/93, e suas 
altera'6es posteriores, e no Parecer Juridico, toma p自blico a Ratifica9百o do Ato da DISPENSA DE 
LICITACAO N。  073/2020, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e 
Parecer Jurdico emitido pelo Procurador Juridico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata弾o direta de ANDRO INSTITUTO DE ANDOLOGIA 
LTDA, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n 68.181.838/000l-49,com endere9o 
comercial Avenida Otavio Santos, n444,Bairro: Recreio- Vitoria da Conquista ・BA,O OBJETO 
presta‘百o de servi9os na realiza 云o de PROCEDIMENTOS CIRURGICOS para retirada de duas h'rnias, 
com pcdido liminar, Processo n。  0000125-40.2020.805.0199, do Sr Joao Cleiton Lopes em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sa',de. Valor de RS 5.130,00 (cinco mil e cento e trinta reais) com Vigencia 
30/04/2020. constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITACAdevendo ser celebrado o 
contrato com: ANDRO INSTITUTO DE ANDOLOGIA LTDA, Gabinete do Prefeito, l3de abril de 
2020). Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

I-IOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LIC1TACAO N。  078/2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades da Lei n。  8.666/93 com as modifica96es introduzidas pelas 
Leis n 8・ 883/94 e n。  9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITACAO N 078/2020 ・  OBJETO presta9ao de 
servi9os na realiza戸o de PROCEDIMENTOS CIRUIRGICOS para retirada de duas h'rnias, com pedido 
liminar, Processo n。  0000l25-40.2020.805.0199, do Sr Joo Cleiton Lopes em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sa"de, em atendimento ao Parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITAC入O. 
HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITACAO, para a contrata きo direta da empresa 
ANDRO INSTITUTO DE ANDOLOGIA LTDA, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob 
n。  68.181.838/0001・49.com  endere9o comercial Avenida Otavio Santos, n。444,Bairro: Recreio- Vitoria 
da Conquista -BA,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, atrav's de seu Presidente, dever 
tomar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o de: R$ 5.130,00 (cinco mil e cento e 
trinta reaiscom Vigencia 30/04/2020). Gabinete do Prefeito, 13 de abril de 2020. Leandro Arajo 
Mascarenhas ・  Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

007.317.245-69,com endereço comercial a Rua 
Aloisio Rocha, if 133,Bairm: Centro, Poções-BA, 
CEP: 	45.260-000, 	objeto 	montagem 	c 
desmontagem, 	e 	manutenção 	da 	estrutura 	de 
divisórias em madeira para a nova instalação do 
hospital que sera destinado a receber possíveis 
pacientes com sintomas e diagnóstico ao novo 
coronavirus — 	COVID-19, 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde. 

RS 6.715,00 

JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 
07691634595. 	pessoa 	juridica 	de 	direito 
privadoinscrito no CNN sob if 29.484.398/0001-
60,com endereço comercial a RoaMaiia Pacheco, 
if 660B,Bairro: Zabele, Vitoria da Conquista-BA, 
CEP: 45.078-424 objeto instalação, manutenção e 
revisão geral em aparelhos eletro hospitalar na 
Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e na nova 
instalação do hospital que sera destinado a receber 
possíveis pacientes com sintomas e diagnóstico ao 
novo coronavirus — COV1D-19, como medidas 
preventivr 

CONTRATO IN' 120/2020 
FMS 

R$ 12.550,00 

06/04/2020 A 
30/04/2020 

DISPENSA N° 

074/2020 

ROSANFLZA PEREIRA DE SOUZA, CNN 
32.590.872/0001-43 endereço comercia154 	PCA 
Cel. Raimundo P. de Magalhães, 284 Comercio, 
Centro/Poções 	- 	Ba, 	CEP: 	45260-000 	objeto 
fomecimento de TNT ern rolo de 50mt. que serio 
utilizados 	na 	confecção 	de 	mascaras. 	como 
medidas preventives a respeito do Coronavirus 
(COVID-191,destinados 	ant 	profissionais 	que 
estio nas 	Barreiras de 	Vigilancia e os demais 
profissionais 	de 	Saúde 	cm 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde 

CONTRATO N° 136/2020 
FMS 

RS 12.232,00 

0W04/2020 A 
30105/2020 

DISPENSA N° 

076/2020 

MODULO 	1NSUMOS 	AGROPECEARIOS 
LEDA, pessoa juridica de direito privado,inscrito 
n0 CNP) sob n" 05.831.541/0001-85,com endereço 
comercial 	a 	Praça 	Victor 	Brito, 	n"I5,Centro, 
Vitoria da Conquista -BA, CEP: 45000235 objeto 
aquisiçâo de pulverizadores para higienizaçAo de 
ambientes, conto medidas preventivas a respeito do 
Coronavirus 	(COVID-19), 	em 	atendimento 	a 
Sari:eerie Municipal de Saúde, 

CONTRATO NI' 141/2020 
FMS R$ 11.060,00 

17/04/2020 A 
30/04/2020  

DISPENSA N° 

079/2020 

ANDRO 	INSTITUTO 	DE 	ANDOLOGIA 
LTDA, pessoa jurídica dc direito privadoinscrito 
no CNN sob if 68.181.838/0001-49.com  endereço 
comercial Avenida Otavio Santos, n"444.Bairro: 
Recreio- 	Vitoria 	da 	Conquista 	-BA, 
prestação 	de 	serviços 	na 	realizaçã 

°Net° 
o 	de 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS para retirada 
dc duas hernias, com pedido liminar, Process.) n° 
0000125-40.2020.805.0199. 	do Sr Joao Cleiton 
Lopes em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saúde, 

CONTRATO N' 137/2020 
FMS 

RS 5.130,00 
13/04/2020 A 
30/04/2020 

DISPENSA N" 

078/2020 

— 
BANCO DO BRASIL S.A, Pessoa Jurídica dc 
direito 	privado, 	sociedade 	anómina 	aberta, 	dc 
economia 	mime, 	inscrita 	no 	CNPJ 
00.000.000/0001-91, com scde no Setor Bancário 
Sul, Bloco C, Low 32,24" Andar, Brasilia, distrito 
Federal, 	nesteato 	representada 	por 	seu 	gerente 
geral, 	o 	senhor 	/Chiba 	Santos 	de 	Menezes, 
braseleiro,casado,bancário,Carteira de Habilitação 
n° 	01972523230, 	Detran/BA 	e 	CPEF/MF 	n° 
961.124.095-34 objeto locação desistema web de 
Licitações e realização de pregão e dispense, na 
forina eletronica, cons base no decreto Federal If 
10.024/2019 e Decreto Municipal n° 141/2020 que 
regulamneta a licitaciona modalirLarle pregão, na 
Coma 	eletremica,para 	aquisição 	de 	bens 	e 	a 
contratação de serviços comuns, incluindos os 
serviços 	de 	Engenharia 	em 	atendimento 	d 
Secretaria Municipal dc Saúde deste município. 

CONTRATO N° 133-2/2020 
FMS 

RS 4.921,00 

06/04/2020 A 
31/12/2020 

DISPENSA N° 

07512020 

EUCAR COMERCIO DE PECAS PARA I ．ー．一, ー．、  EUCAR C031ERC10 DE PECAS PARA 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N 076/2020 

A Comissao Permanente de Licita9石o de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. 
e Decreto Municipal no 131/2020, Portaria do Ministrio da Sade n。  188/2020 e suas altera96es 
posteriores, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N 
076/2O200BJETO fornecimento de TNT em rolo de SOmt, que sero utilizados na confec9ao de 
mascaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID・19),destinados aos profissionais 
que est言o nas Barreiras de Vigil'ncia e os demais profissionais de Salde em a CONTRATADO 
ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, CNPJ 32.590.872/0001-43 endere9o comercial54 PCA Cel 
Raimundo P. de Magalh百es, 284 Comercio, Centro/Po96es - Ba, CEP: 45260-000 Valor global do objeto 
Adjudicado e de: R$ 12.232,00 (doze mil e duzentos e trinta e dois reais),com Vigencia 31/05/2020, 
Comiss石o Permanente De Licita9ao, 08 de abril de 2020. Joao Pedro Ribeiro Do Nascimento - 
PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N 076/2020 

A Prefeitura Municipal de Pog6es - Bahia, corn base no art. 24, Inciso 11, da Lei 8.666/93, e suas 
altera6es posteriores, e no Parecer Jurdico, toma phblico a Ratifica9豆o do Ato da DISPENSA DE 
LICITACAO N。  069'2019, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e 
Parecer Juridico emitido pelo Procurador Jurdico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contrata9ao direta de ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, 
CNPJ 32.590.872/0001-43 endere9o comercial54 PCA Cel. Raimundo V de Magalh五es, 284 Comercio, 
Centro/Po96es ・  Ba, CEP: 45260-000 , O OBJETO fornecimento de TNT em rolo de SOmt, que sero 
utilizados na confec9豆o de mascaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID- 
19).destinados aos profissionais que esto nas Barreiras de Vigil自ncia e os demais profissionais de Salde 
em Valor de RS 12.232,00 (doze mil e duzentos e trinta e dois reais), com Vigencia 31/05/2020, constante 
do respectivo Processo de DISPENSA DE LIClTAAdevendo ser celebrado o contrato com: 
ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, Gabinete do Prefeito, OS de abril de 2020. Leandro Arajo 
Mascarenhas ・  Prefeito Municipal 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  076/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES. BAHIA. no uso de suas atribuic6es 1egais. e tendo em vi sta 
~ 	Gue ioram cumonoas touas as iormauoaocs oa LCI ir 5.000rii com as moQlncacoes introauziaas veias 

Leis ll' &6ろj!94 e ir y .oqiyo, ante a VflItlNbJt 」.'L LILI IAいtu Nー  U/I/LU!ソ  ー  'jIjJtlu 
fornecimento de TNT em rolo de SOmt, que sero utilizados na confec叫o de mascaras, como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID ・19),destinados aos profissionais que estきo nas Barreiras 
de Vigilancia e os demais profissionais de Sade,atentando ao Parecer da COMISSAO PERMANENTE 
DE LICITACAO, HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITAいO, para a contrata o direta 
da empresa ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, CNPJ 32.590.872/0001-43 endere9o comercial54 PCA 
Cel. Raimundo P. de Magalhies, 284 Comercio, Centro/Po96es - Ba, CEP: 45260-000 , COMISSAO 
PERMANENTE DE LICITAいO, atraves de seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, tendo 
em vista o Valor Global do servi9o de: R$ $ 12.232,00 (doze mil e duzentos e trinta e dois reais),.) com 
Vigencia 3 1/05/2020). Gabinete do Prefeito, 08 de abril de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito 
Municipal. 
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EXTRATO DO CONTRATO No136/2020 FMS 
DISPENSA No076/2020 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES com COPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAしDE DE POC6ES, Estado da Bahia, pessoa jurdica de direito p自blico, inscrito no 
CNPJ sob o no 11.113.324/0001-52. com  sede na Rua Cardeal da Silva, n。  75, centro, Po96es-Ba. CEP. 
45.260-000, neste ato representado pelo Secret'rio o Sr. Jorge Luis Santos Lemos, brasileiro, inscrito no 
CPF sob n。  466.638.785・49,CONTRATADO, OBJETO fornecimento de TNT em rolo de 5Omt, que 
ser豆o utilizados na confec戸o de mascaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 
(COVID・19),destinados aos profissionais que est'o nas Barreiras de Vigilancia e os demais profissionais 
de Sa'de Oriundo da Dispensa de Licita9'o NO 076/2020 Data do Contrato 08/04/2020; Valor do 
Contrato: R$ 12.232,00 (doze mil e duzentos e trinta e dois reais),3 1/05/2020, Secretrio o Sr. Jorge Luis 
Santos Lemos Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas. 

e 

I 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO No 136/2020 FMS 

DISPENSA DE LICITA9AO 
No 076/2020 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

TNT 

逃TURA flco馨  
「m磁胆‘H 

 

Praa da Bandeira, 02 Centroー  Po es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-b820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO N 136/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas data96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento 80 unidades de TNT branco 
40gr em rolo de 5Omt, que serao utilizados na confec,o de mascaras e aventais, 
como medidas preventivas a respeito da Coronavirus (COVID-19), destinados aos 
profissionais que estao nas Barreiras de Vigilncia e os demais profissionais de 
Sa,de em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde conforme descri96es da 
DISPENSA DE LICITA9AO n。  076/2020 de acordo a necessidade atual, para 
processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  lo de 05 de maio de 2020 
Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es 
de enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19) 

AUTUACAO 

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

secretaria e os documentos que adiante se v. 

船  

Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 

t 	PUFEITURA 	MUNCIPAL 

細画“"H 



Jorge Lul 
S酬二」餌U川d 

Jorge Ltd 
Sec. Munk! 

antas Lemos 
de Smh加‘加Poc6es 

antos Lomas 
de Safide de Pogões 

PREFEITURA MUINICIPAL DE PUCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

?REF LI I URA MUNICIPAL DE FOWLS 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em. 05 de Maio de 2020 

Oficio 216/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita9ao de Apostilamento de Contrato 

SOLICITA9AO 

Em, 05 de Maio de 2020. 

Oficio 216/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicitação de Apostilamento de Contrato. 

SOLICITAÇÃO 

Solicito que se providencie o apostilamento do contrato entre oFundo Municipal de Saude, 
inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresaROSANlLZA PEREIRA DE SOUZA, 
inscrito no CNPJ 29.087.649/0002-54, referente aDISPENSA DE LICITA9AO n。  076/2020, 
cujo objeto 白  o fornecimento de TNT branco em rolo de SOmt, que sero utilizados na 
confec"o de mascaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID- 
19), destinados aos profissionais que estao nas Barreiras de Vigilncia e os demais 
profissionais de Saロde em atendimento a Secretaria Municipal de Saude, contrato este 
sob o no I 36/2020-FMS 
Justifica-se a necessidade deste, atrav白s do Decreto no lo de 05 de maio de 2020: Abre 
Crdito Extraordin白rio porExcesso de Arrecada9ao no valor de R$ 821 .766,66 (oitocentos 
e vinte eum mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)para 
custeio das a96es enfrentamento de calamidade pロblica decorrentedo Coronavirus 
(COVID-19) e da outras provid白ncias 
O apostilamento come9a a contar a partir do dia 07 de Maio do ano em curso, com prazo 
at 23 de Julhodo mesmo ano. Sendo que o Termo de Apostilamento ser白  adstrito 
somente aos itens listados em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19. 
Ficando aberta uma nova A9台o Or9ament白ria conforme detalhamento abaixo 

Solicito que se providencie o apostilamento do contrato entre oFundo Municipal de Saúde, 
inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresaROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, 
inscrito no CNPJ 29.087.649/0002-54, referente aDISPENSA DE LICITAÇÃO n° 076/2020, 
cujo objeto éo fornecimento de TNT branco em rolo de 50mt, que serão utilizados na 
confecção de mascaras, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID- 
19), destinados aos profissionais que estão nas Barreiras de Vigilância e os demais 
profissionais de Saúde em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, contrato este 
sob o n° 136/2020-FMS. 
Justifica-se a necessidade deste, através do Decreto n° 10 de 05 de maio de 2020: Abre 
Crédito Extraordinário porExcesso de Arrecadação no valor de R$ 821.766,66 (oitocentos 
e vinte eum mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)para 
custeio das ações enfrentamento de calamidade pública decorrentedo Coronavirus 
(COVID-19) e da outras providencias. 
0 apostilamento começa a contar a partir do dia 07 de Maio do ano em curso, com prazo 
até 23 de Julhodo mesmo ano. Sendo que o Termo de Apostilamento será adstrito 
somente aos itens listados em anexo, especificos As ações de combate ao COVID-19. 
Ficando aberta uma nova Ação Orçamentária conforme detalhamento abaixo: 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID-19 
Elemento de Despensa 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 

Fonte 14- Transferências de Recursos 

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

Atenciosamente Atenciosamente, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

De acordo com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Sa自de, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto a existencia de recursos orament白rios capazes de atender 
a respectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - ODD, para fornecimento 80 unidades de TNT branco 
4Ogr em rolo de 5Omt, que serao utilizados na confec"o de mascaras e aventais, 
como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), destinados aos 
profissionais que est白o nas Barreiras de Vigilncia e os demais profissionais de 
Sa自de em atendimento a Secretaria Municipal de Saade conforme descric6es da 
UiさVtINさF\ ut LIUII/AJkU r (Jib/ZUlU ae acorao a necessiaaae atual. cara 

e 	processo oe pagamento atraves do Decreto Municipal n" iO de 05 de maio de 2020: 
Que abre Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es 
de enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19) 

Justificativa 
Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade p"blica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  adestrito somente aos itens 
especificos a s a96es de combate ao COVID-19 

Gabinete do Prefei a, 05 de maio de 2020. 

Leandr 	ajo Mafrcarenhas 
Ito iviunipipal 

2I2T29URA MUNICIPAL?ooes 
4”ー・4岬do pw.,戸・マノ  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

DO SETOR CONTABIL 

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 orament白ria com a lei Orament白ria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Or9ament白ria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9白o ser白  custeada pela UNIDADE 
OR9AMENT RIA, conforme segue abaixo 

a 	Unidade Orcamentaria 30700 - Secretaria Municinal de Sa"de 
uiu,ui - i-unoo iviunicipai ae baucle ae vo9oes 

Atividade/Projeto 10.122.09.038 ・  Manuten9ao da Secretaria de Sa自de 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Saロde ・  COVID-19 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribui9白o Gratuita 
Fonte 02- Receita e Transferencia de Impostos 
14 - Transferncias de Recursos 

Po96es, BA, 05 de maio de 2020 

Atenciosamente, 

夢  C 
uStvo Correia Silva 

Setor Cont自bil 

?O S 
F・・ー・り“一寸・P”。ノ  



Leandroj正 jo Mastarenhas 
o iviunicpnai 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

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 unidade solicitante: Secretaria Municipal de Saude, 
considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota加es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento 80 unidades de 
TNT branco 4Ogr em rolo de 5Omt, que serao utilizados na confec 白o de mascaras e 
aventais, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), 
destinados aos profissionais que estao nas Barreiras de Vigilncia e os demais 
profissionais de Sa自de em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde conforme 
descri96es da DISPENSA DE LICITA9AO n。  076/2020 de acordo a necessidade 
atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio 
de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio 
das a96es de enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus 
(COVID-19), solicita an白lise e parecer t6cnico consultivo, quanto ao Termo de 
Apostilamento, tendo como justificativa: Cr白dito Extraordin自rio por Excesso de 
Arrecada9白o para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade pロblica 
decorrente do Coronavirus (COVID-19); 

Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adestrito somente aos itens 
especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19 

Segue Dota9白o pretendida para elabora9白o da minuta do Termo e deferimento, 
referente ao contrato administrativo n。. CONTRATO N。  136/2020 FMS 

Aguardamos a sua aprecia9白o e aprova9白o se em conson白ncia. 

Gabinete do Prefeit de maio de 2020 

LPUF.TUL&6 MUNCIPALwooes 
4らー・4・句・“”・，・ノ  

Pra9a da Bandeira, 02 1 Centroー  Po96es - Bahia - EONE/FAx (77) 3431-5820 



*t; PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
種爾』皿  
』警器〕に7 ESTADO DA BAHIA 

pARECER JUR血'co 

ORG O: Prefeitura Municipal de Po6es / Secretaria Municipal de Sa丘de 

ASSUNTO: Apostilamento do contrato n o136/2o2o/FMS, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Po96es e a Empresa ROSANILZA PEREIRA DE 
SOUZA, para a inclusao de atividade / projeto nas dota中es no quadro de 
detalhamento de despesas (QDD), cujo objeto 6 o fornecimento de rolo de 50 
mt de TNT branco a ser utilizado na confec車o de m'scaras preventivas ao 
COVID-19 pelos profissionais que estao nas barreiras de vigilancia e demais 
profissionais da sa白de, conforme DECRETO municipal n 10, de 05 de maio de 
2020, que abre cr6dito extraordinario por excesso de arrecada9五o para a⑩es 
de enfrentamento de calamidade p丘blica decorrente do Coronavrus. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade dol Termo de 

● 驚難鷲讐  

de enfrentamento de calamidade p丘blica decorrente cio UoronaVUUS. 

燕蕪麟鷺麟鷲  

~ 

f 

● 

Pca. da Bandeira02 - Centio-pocoes/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (71)3431-5805 
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興  PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 

i農論影  ESTADO DA BAHIA- fl t 

da expedi車o de termo aditivo, seja altera車o unilateral ou consensual, em 
regra, exige-se sua formaliza95o por termo aditivo. 

Contudo, apesar da regra ser expressa no que diz respeito a utiliza車o de 
termos aditivos, nem todos os eventos ocorridos no curso de um contrato que 
afetam as condi96es at6 entao praticadas exigem a expedi車o deste termo, O 
art. 65 da Lei ne 8.666/93, autoriza o seguinte: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderao ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: (..．〕  

§8。  varia9ao do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no pr6prio contrato, as 
atualiza96es, compensa96es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condi96es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
or9amentarias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, n5o caracterizam altera戸o do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra恒o de aditamento. 

Nessas condi96es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este ltimo se ocupa da formaliza9ao das altera96es nas clusulas 
contratuais inicialmente ajustadas. Vale dizer, aplica-se em face da 
necessidade de aditar, ou seja, alterar aquilo que foi inicialmente pactuado. 

Diferentemente do aditivo, o apostilamento n豆o precisa ser publicado 
na imprensa oficial, nos termos do art. 61, paragrafo 丘  nico, da Lei no 
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 己  que nao hh necessidade da 
assinatura do contratado ou sua anuencia, bastando seu conhecimento, que se 
faz pela remessa de uma de suas vias, permanecendo outra juntada ao 
contrato. Ademais, usa-se a apostila para alterag6es de menor relevncia sobre 
as quais 6 rgao podera decidir independentemente da anu6ncia do contratado. 

Partindo das premissas expostas acima, v6-se que o apostilamento 6 a 
forma mais adequada para o presente caso, em que se objetiva incluir uma 
nova dota恒o orgament言ria ao contrato de n自mero 0134/2018. Como cedi9o, a 
Administra9五o tem dever de apontar recurso que far frente a futura despesa 
j quando da instaura9ao do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, 2e, III, 
c/c art. 38, caput, c/c art. ii6 da Lei no 8.666/93). 

Pa da Bandeira02 - Centro_POcOeSIBa - Fone(77)343l ・ 5500 - Fax (77)3431-5505 



嵐「器TURA MUNICIPAL DE PO96ESDA BAHIA 

護鷲鷺難難 

燕燕蕪籍難鷲溝鷲 
 

Enosso parecer salvo melhor entendimento 

Po96es/Bahia, o6 de Maio de 2020 

YANNE MACEDO か  S S 

ASSESSORA JURlDICA - OAB/BA 51735 

I 

● 	 1 

Pa. da Bandeira,02 - Centro-Po加esBa - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO9OES, E A 
EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, 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.o 14.242.200/0001-65. neste ato 

~ 	representaao oeio iim7 L eanaro Fkraulo iviascarennas. rreieito MuniciDal. aenominaao 
UUNIKAIANIt e a empresa e a empresa  	,peSSOa Ju「川にa, 
Inscrito no CNPJ sob o n。  	 , com endere9o na 	 n。 	， CEP 

● 

L 聾6 MUNICIPAL?ooes 
伽>rIgqh P(1111 ・戸・・マノ  

 

Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po加esー  Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 

,pessoa Juridica, 
	 no 	,CEP 

	 , aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi96es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, oriundo da 
DISPENSA DE LICITA9AO n。  076/2020, resolvem celebrar o presente apostilamento, 
mediante as cl白usulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de generos 

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, 
conforme descri96es do Pregao Presencial n。  060/2018, que ser necessario 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de 
Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de pagamento 
atrav白s do Decreto Municipal n。  lo de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 
Extraordin白rio por Excesso de Arrecadac白o para custeio das ac6es de 
enTrentamento Ce calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVlD-1Q、  

1.1b enao que o presente I ermo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens 
listados em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 

1.3 As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta da inclusao 
dos recursos da Dota●o Or9ament白ria a seguir especificada: 
1・4Atividade/Projeto:l0・122・09・2・068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de 

一 COVID・19; 
1・SSendo assim a dota9ao orament白ria passa a ser da seguinte forma 

Unidade Or9ament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Saude 
030701 - Fundo Municipal de Saロde de Po96es 

Atividade/Projeto 10.122.09.038 - Manuten"o da Secretaria de Saude 
10・ 122.09.2 ・ 068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de - COVID-19 

 Bal「「o 	 ， 	 「epresentado po「，  Bairro 	 , 	 representado por, 
Ponador da C白du白 deldentidadesobono 	 eCPFsobono Portador da Cedula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o no 



?o挙oes Pra9a da Bandeira, 02一  Centro - Po"es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 

●TURA fl MUSCIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribui9ao Gratuita 
Fonte 02- Receita e Transferncia de Impostos 
14 - Transfer6ncias de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser自  da data de sua assinatura at o dia 23 de Julho 
de 2020, e de acordo com as solicita96es da Contratante n白o se computando os 
casos previstos no artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais clusulas e condi96es estabelecidas no 
Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo de 
Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSI9OES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do 
Contrato, das testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo de apostilamento em 
duas vias de igual teor, na presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, 
Secret白rios e Setor cont白bil 

Po96es, 	 de 2020 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF: 	 CPF 

「・“ィ4理d"pu-a'P”マ／  
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Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po"es - Bahia - FONEIFAX (77) 3431・5820 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Setor de Contrato. 

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

ap6s analisar o pedido das Secretaria Municipal de Saude, j白  consultado o Setor 

Cont白bil e com base no parecer emitido pela Procuradoria Jurdica que deferiu para 

TERMO DE APOSTILAMENTO, visando acrescentar uma atividade/projeto nas 

dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento 80 

unidades de TNT branco 4Ogr em rolo de 5Omt, que serao utilizados na confec9白o de 

mascaras e aventais, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID- 

19), destinados aos profissionais que est白o nas Barreiras de Vigilncia e os demais 

profissionais de Saロde em atendimento a Secretaria Municipal de Saude conforme 

descri96es da DISPENSA DE LICITA9AO n。  076/2020 de acordo a necessidade 

atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio 

de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio 

das a96es de enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus 

(COVID-19), autorizo o setor de contrato a concluir o processo e sua devida 

publica9ao com base na Lei n。  8.666/93 e Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 

2020, oriundo do CONTRATO No 136/2020 EMS 

\ 
Gabinete do Prefeit.. 06 de maio de 2020 

Leandro逗 jo Mascrenhas 
10 MUflICILI 

争P4-1ao4”嘱・戸α・ノ  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICA9AO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 136/2020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo 
em vista que foram cumpridas todas as formalidades do TERMO DE 
APOSTILAMENTO, e no Parecer Juridico, cujo objeto visa acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas ・  QDD, para 
fornecimento 80 unidades de TNT branco 4Ogr em rolo de 5Omt, que sero utilizados 
na confec9白o de mascaras e aventais, como medidas preventivas a respeito do 
Coronavirus (COVID-19), destinados aos profissionais que estao nas Barreiras de 
Vigilncia e os demais profissionais de Saude em atendimento a Secretaria Municipal 
de Sa自de conforme descri96es da DISPENSA DE LICITAいO n。  076/2020 de acordo 
a necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  10 
de 05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9白o 
para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do 
Coronavirus (COVI D-1 9) 
Justificativa: Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adestrito somente aos itens 
especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19 

Mediante exposto Ratifico e autorizo a realiza9白o do referido termo de Apostilamento 

Gabinete do Prefe o. '7 de maio de 2020 

Leand ' A - ロjo.Mas,arenhas 
10 iviuniccai 

PPUFEITUtA MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vincula9ao 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTRATO N。  136/2020 FMS, cuja dota"o 
acrescida ficou a seguinte 

Unidade Or9ament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Sa自de 
030701 - Fundo Municipal de Saロde de Po加es 

Atividade/Projeto 10.122.09.038 - Manuten9ao da Secretaria de Saロde 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saロde - COVID-19 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3・ 90.32.00 - Material de Distribui9白o Gratuita 
Fonte 02- Receita e Transferencia de Impostos 
14 - Transferncias de Recursos 

Gabinete do Prefei a. 07 de maio de 2020 

Leandr血: u jo.Masfrrenhas 
o rviuniqpai 

t 	PUF!ITURA fl MUNICIPAL 
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11::!, 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 
ESTADO DA BAHIA 

?o挙oes Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po"es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820 

IlURA fl MUNCIPAL 

' 	TERMO DE APOSTILAMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No136/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 136/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N。  13612020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE E A 
EMPRESA ROSANILZA PEREIRA DE 
SOUZA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 136/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA ROSANILZA PEREIRA DE 
SOUZA. 

芸慧罵群。器C撒旨昨占器線 （帯盟3situada Praa31-5820. inscrita督andeira,CNPJ s器  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm.o Leandro Ara自io Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE insnritn nn 
CNPJ sob o n。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de 
Sade・doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado さ  empresaROSANlLZA 
PEREIRA DE SOUZA, CNFJ 32.590.87210001-43 endereco comercial a Pca. Cel. Raimundo 
Pereira Magalh白es, n。  284, centro, Po加es-Ba, CEP: 45260-000 aaui denominada 
cuPllrcRlawk, oruunao aa vlsrヒNSA リヒ LIUI IAUAU nu 016/2020 nas disnnsirAAs d2lAI 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as clusulas e condi96es seguintes 

CL USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento 80 unidades de 
TNT branco 4Ogr em rolo de SOmt, que sero utilizados na confec9白o de mascaras e aventais, 
como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), destinados aos 
profissionais que est白o nas Barreiras de Vigil白ncia e os demais profissionais de Sa"de em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa白de conforme descric6es da DISPENSA DE 
LICITA9AO n。  076/2020,que ser necess白rio acrescentar uria atividade/projeto nas 
dota"es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual para 
processo de pagamentoatrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que 
abre Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada,o para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota"o Oramentria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ・  

COVID-1 9; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 - Material de Distribuicao Gratuita 
Fonte: 14 ・  Transferncias de Recursos 

1.5Sendo assim a dota"o or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE P000ES - BAHIA, situada Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Pogões Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede a Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Sande,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado empresaROSANILZA 
PEREIRA DE SOUZA, CNPJ 32.590.872/0001-43 enderego comercial a Pça. Cel. Raimundo 
Pereira Magalhaes, n° 284, centro, Poções-Ba, CEP: 45260-000 aqui denominada 
CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE LICITAÇÂO n° 076/2020, nas disposições da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as clausulas e condiçÕes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento 80 unidades de 
TNT branco 40gr em rolo de 50mt, que sera° utilizados na confecção de mascaras e aventais, 
como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), destinados aos 
profissionais que estão nas Barreiras de Vigilancia e os demais profissionais de Sande em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sande conforme descrições da DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 076/2020,que sera necessário acrescentar uma atividade/projeto nas 
dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual para 
processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de maio de 2020: Que 
abre Crédito Extraordinario por Excesso de Arrecadação para custeio das ações de 
enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Aposfilamento esta adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos as Woes de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orgamentaria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em SaUde - 

COVID-19; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 
Fonte: 14 - Transferências de Recursos 

1.5Sendo assim a dotação orçamentária passa a ser da seguinte forma: 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID-19 

Elemento de 
Despesa 

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 

Fonte 02- Receita e Transferência de Impostos 
14 - Transferências de Recursos 

L 



Testemunhas: 

2)  -S 
CPF: γユ 8tE$, ).、、 g'g 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

1薦蕎1 
,（了範l 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser自  da data de sua assinatura at o dia 23 de Julho de 2020, 
e de acordo com as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e condi96es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSI9OES 
4・ lPermanece o Foro da Cidade de Po"es, Bahia! que prevalecer sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito. Secret白rios e Setor cont白bil 

／一 Jプ  ー 	r r/J. 

〉」どダ、一 、二登va 
uustavo しorreia a iiva 

Setor Cont白bil da Prefeitura 

S 

0 
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ITURA MUNICIPAL DE POCOESESTADO DA BAIHASECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDECNPJ: 11.1 13.324/0001-52 

ITURA MUNICIPAL DE POCOESESTADO DA BAHIASECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDECNPJ: 11.113.324/0001-52 

蓋

"kifeity 

ANEXO I - REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No03612020 - FMS ANEXO I - REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 03612020 - FMS 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

CAFÉ EM Ft 2506 UND 200 R$ 4,55 R$ 910,00 

AÇÚCAR EM P6 REFINADO 1KG UND 200 R$ 2,98 R$ 596,00 

BISCOITO CREAM CRACKER 400G UND 100 R$ 3,96 R$ 396,00 

BISCOITO MAISENA 4006 UND 100 R$ 3,96 R$ 396,00 

MARGARINA 500G UND 60 R$ 3,84 R$ 230,40 

LEITE EM 13(5 INTEGRAL 1KG KG 75 R$ 17,55 R$ 1.316,25 

ACHOCOLATADO EM PD 400G UND 70 R$ 6,90 R$ 483,00 

POLPA DE FRUTAS CONGELADA KG KG 100 R$ 5,98 R$ 598,00 
VALOR TOTAL R$ 4.925,65 

Juli n Ribeiro da Silva 
oc Financeiro 
c. de Saude 
' 051/2017 

Jun n Ribeiro da Silva 
or Financeiro 
c. de Sabole 

051t2017 



TOTAL 

‘燈鷺dv 

PPSV-' JRA MUNICIPAL DE POcoESESTADO DA BAHIASECRETARIA 
_____ N1!JNICIPAL DE SAUDECNPJ: 111.113.324/0001-52 

ANEXO I ・  REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。 136/2020 - FMS 

80 	Rolo TNT branco 4Ogr em rolo de 5Omt R$ 152,90 R$ 12.232,00 

し  

R$ 12.232,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PUBLICA9AO 

PPkLUITURA fl MUNICIPAL?ooes 

 

Pra9a da Bandeira, 02 Centro - Po"es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 136/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 136/2020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO N。  136/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ROSANILZA PEREIRA DE 
SOUZ& 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 136/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ROSANILZA PEREIRA DE 
SOUZA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada a Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po96es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo ulm.0 Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, し  UM A CUIAN I ICIPA AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 

a 	CNPJ sob ono 11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no75. Bairro:centro. 
w 	utr-. qo・zou-uuu, representaoo Por jorge LUIS santos Lemos, secretario Municipal de 

Saロde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaROSANILZA 
PEREIRA DE SOUZA, CNPJ 32.590.872/0001-43 endere9o comercial a P9a. Cel. Raimundo 
Pereira Magalh白es, n。  284, centro, Po96es-Ba, CEP: 45260-000 aqui denominada 
CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE LICITA9AO n。  076/2020, nas disposi加es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as cl自usulas e condi6es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento 80 unidades de 
TNT branco 4Ogr em rolo de SOmt, que ser白o utilizados na confec"o de mascaras e aventais, 
como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), destinados aos 
profissionais que est白o nas Barreiras de Vigil白ncia e os demais profissionais de Sa自de em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de conforme descri96es da DISPENSA DE 
LICITA9AO no 076/2020,que ser necess自rio acrescentar urna atividade/projeto nas 
dotaゆes no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual para 
processo de pagamentoatrav6s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que 

a 	abre Cr6dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das aces de 
w 	enirentamento d e calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-lq'i 

1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 
em anexo, especficos a s a96es de combate ao COVID-19; 

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correr自o por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9ao Or9ament白ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:1O・122.09・2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa自de - 

COVID-1 9; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 ・  Material de Distribui9ao Gratuita 
Fonte: 14- Transferncias de Recursos 

1・SSendo assim a dota9白o or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Poções Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no 

• 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretário Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaROSANILZA 
PEREIRA DE SOUZA, CNPJ 32.590.872/0001-43 enderego comercial a Pp. Cel. Raimundo 
Pereira Magalhães, n° 284, centro, Pogões-Ba, CEP: 45260-000 aqui denominada 
CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 076/2020, nas disposições da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento 80 unidades de 
TNT branco 40gr em rolo de 50mt, que sera° utilizados na confecção de mascaras e aventais, 
como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), destinados aos 
profissionais que estão nas Barreiras de Vigilância e os demais profissionais de Saúde em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde conforme descrigões da DISPENSA DE 
LicnagÃo n° 076/2020,que será necessário acrescentar uma atividade/projeto nas 
dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual para 
processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de maio de 2020: Que 

• 
abre Crédito Extraordinário por Excesso de Arrecadação para custeio das eV:5es de 
enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos ás agões de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrâo por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 
1A Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde - 

COVID-19; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 - Material de Distribuigio Gratuita 
Fonte: 14 - Transferências de Recursos 

1.5Sendo assim a dotação orçamentaria passa a ser da seguinte forma: 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 
10.122.09.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde 
- COVID-19 

Elemento de 
Despesa 

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 -Material de Distribuição Gratuita 
— – 	-- 	– 3一一一・’一  一  1・～・一4,.' ..a. 一；一  -I-' I一一一‘ ‘一一  
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CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser白  da data de sua assinatura at' o dia 23 de Julho de 2020, 
e de acordo com as solicita96es da Contratante n百o se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAAO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl自usulas e condi96es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSI9OES 
4.lPermanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d白vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor contbil. 

Po96es BA, 07 de maio de 2020. 

Leandro Araロjo Mascaren has 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contbil da Prefeitura 

Testemunhas: 

2) 
CPF: 1)CPF 



Diario Oficial do 
MUNICWIO 
Diario Oficial do 
PAUNICSIO Po96es Poções 
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28 de Maio de 2020 

65-Ano -No502 

Quinta-feira 
28 de Maio de 2020 

65 - Ano - N° 802 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PFtEFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No136/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 136/2020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO N. 136/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCOES COM COPAR11CIPA9AO Do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA ROSANILZA PEREIRA DE 
SOUZA. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 136/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PogõEs COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA ROSANILZA PEREIFtA DE 
SOUZA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ・  BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po"es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm.。  Leandro Araロjo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob ono 11,113,324/0001-52, com sede 自  Rua: Cardeal da Silva, nロ 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret自rio Municipal de 
Saロde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaROSANlLZA 
PEREIRA DE SOUZA, CNPJ 32.590.872/0001-43 endere9o comercial a P9a. Cel. Raimundo 
Pereira Magalh百es, n。  284, centro, Po96es-Ba, CEP: 45260-000 aqui denominada 
CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE LICITAいO n。  076/2020, 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 apostilamento,mediante as cl白usulas e condi96es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento 80 unidades de 
TNT branco 4Ogr em rolo de SOmt. que ser百o utilizados na confec"o de mascaras e aventais, 
como medidas preventivas a respeito do Coronavrus (COVID-1 9), destinados aos 
profissionais que esto nas Barreiras de Vigil白ncia e os demais profissionais de Sa自de em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de conforme descri96es da DISPENSA DE 
LICITAいO no 076/2020,que ser白  necess自rio acrescentar urna atividade/projeto nas 
dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual para 
processo de pagamentoatrav白s do Decreto MunIcIpal n. 10 de 05 de maIo de 2020: Que 
abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada"o para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavlrus (COVID・19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos I tens listados 

em anexo, especificas 白  s a96es de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclusきo dos 
recursos da Dota戸o Oramentria a seguir especificada 
1・4 Atividade/Pr可eto: 10・I 22.09.2.068 ~ Enf「・ntamento da Em・「g'ncia ・m SaUd・一  

COVID-19; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 ・  Material de Distribui9ao Gratuita 
Fonte: 14- Transferncias de Recursos 

1・SSendo assim a dota"o orament自ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Poções Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n° 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede A Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Satide,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado A empresaROSANILZA 
PEREIRA DE SOUZA, CNPJ 32.590.872/0001-43 endereço comercial a Pga. Cel. Raimundo 
Pereira Magalhães, n° 284, centro, Poções-Ba, CEP: 45260-000 aqui denominada 
CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE LiciTAÇA0 n° 076/2020, nas disposições da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as clausulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fomecimento 80 unidades de 
TNT branco 40gr em rolo de 50mt, que serão utilizados na confecção de mascaras e aventais, 
como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), destinados aos 
profissionais que estão nas Barreiras de Vigilância e os demais profissionais de Saúde em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde conforme descrições da DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 076/2020,que sera necessário acrescentar uma atividade/projeto nas 
dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, de acordo com a necessidade atual para 
processo de pagamentoatravés do Decreto Municipal n° 10 de 05 de malo de 2020: Que 
abre Crédito Extraordinario por Excesso de Arrecadação para custeio das ações de 
enfrentamento de calamidade pública decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos As ações de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Satide - 

COVID-19; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 
Fonte: 14 - Transferências de Recursos 

1.5Sendo assim a dotação orçamentaria passa a ser da seguinte forma: 

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.038 - Manutengão da Secretaria de Sande 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Salida - COVID-19 

Elemento de 
Despesa 

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 

Fonts 
— 

02- Receita e Transferência de Impostos 
14 - Transferências de Recursos a-oco.電  IV OEM 

’・ー・りー  ~ーノ  

 

Rua: cardeal da Silva, n。 75, centro, Poc6es-Baha, Fone; (77) 3431・4350 Rua Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poceies-Bahia, Fone. (77) 3431-4350 



t fl.Itu.a n'oo賛  ' Rua: Cardeal da SiIva n。 75, centro, Po es-Bahia, Fone:( 77) 3431.4350 

Di自rio Oficial do 
MUHIIP1O Po96es 

QUmta 悔 ra 
28 de Maio de 2020 
66-Ano -No802 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA SEGUNDA~ PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser白  da data de sua assinatura at' o dia 23 de Julho de 2020, 
e de acordo com as solicita"es da Contratante n白o se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA~ DA RATIFICACAO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl自usulas e condi うes estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLAUSULA QUARTA~ DAS DISPOSICOES 
4・lPernianece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretrios e Setor cont自bil 

Po加es BA! 07 de maio de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bfl da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 CPF 

'"""‘~一・”・・‘ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO N2 136/2020 FMS 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PO96ES COM 
COPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAODE DE PO96ES E A EMPRESA 
ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA. 

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

?uoIにq com sede situada na Pra9a da Bandeira, no 02, centro, Po96es-Bahia - FONE/FA.X (77) 
a431-5520, inscrita no CNPJ sob n。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilrn. 

器器二ra廿；器ご豊慧讐竺nicipal, corn COPARTICIPAAO DO FUNDO 
．一 	ーー…ーーー＝ r一 -'n.jレー IJ L’ーvYuにa・亡staロo aa oania ・ pessoa jurdica de direito pロblico, 
p 	InscrIto no (JNPJ sob o n。  11.113・ 324/0001-52, corn sede na Rua Cardeal da Silva, n。 75, centro 

ro9oes-ba ・  じEP. 45.260-000, neste ato representado pelo Secretrio o 
Sr. Jorge Luis Santos 

Lemos,CONTRA器畿‘器sano。  CPFsa ROSANIぷb n E 466.638.785-49, c doraPEREIRA DE SOUZA, CNPJ農姦器隠  
enaereo comercial a Pa . Cel. Raimundo Pereira Magalhes

, n 284, centro, Po es-Ba, CEP:
45260-000 aqui denorninada CONTRATADA

, oriundo da DISPENSA DE LICITA O n2 

u禦zuzci・  nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 
o.000w't, resoivern celeorar o presente contrato de fomecirnento

, mediante as clusulas e 
conui9oes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 

儀響鷲麟  

「簿la f'tar obrigada a aceitar, nas rnesrnas condies deste contrato, acrscimosa aquisio dos materiais objeto da presente licitao, de at 25% (vinte e cincobr inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n 8.666/93 com suases. 

競燕鴛熊鴬畿
de forma direta, por DISPENSA DEda Lei 8.666/93, Decreto Municipal nO e LEI 13.979/2020 art. 4: E Nas 

P聾6S vs IC Pwooeis 
G”一・4mん  pari ・声門マ  

   

Rua: cardeal da Silva n 75, can Fone: (77) 3431-4350 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11113324/0001-52 

contrata戸es para aquisio de bens, serviりos e insumos necessrios ao enfrentamento da 
emergncia que trata esta Lei, ser admitida a apresenta9do de termo de referncia simplificado 
ou de projeto bsico simplificado. (Includo vela Medida Provisdria n9 926. de 2020) 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECU9AO 
a) O Regime de Execu9白o do presente Contrato 白  de Pre9o por item, independentemente de 
transcri9白o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94. 
b) De 03 dias, a partir da solicita9白o da Contratante 
c) A a9白o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, nao eximir 白  contratada 
de total responsabilidade na execu"o do contrato 

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

● onIratante

4 
t000s os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera96es da

Lei 8.883/94. 

CLAUSULA TERCEIRA一  PRAZOS 

3.1 0 prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at' o dia 31 de maio de 2020 p de 
acordo com as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 
tflSR tin flAdinn rkdl Qr.-tedI一; 

贈潔器器慧co, Cra con認鷲器器器諾繊】欝農 trinta 
e 0015 reais), resultjnte das quantidades constantes da proposta de Precos 
'f・zus I-'re9os ofertados sero fixos e irreajustveis 
' 1 O Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado 

j自  esto inclusos todos os custos e- - . 

． 	燕蕪き：詰器器5,t seguros, impnte, impliquem農篇de qualquera implicar no器器ニ器  

ー  iI品糞業器誌器器認轟認器蕊器 l apresenta9 o da Nota 

麟議難難emisso da Nota Fiscal! e/ ou Recibo, oara substituio e/ou emisso de Nota detempo no ser considerado para efeito de 

CLAUSULA QUINTA ・  ORIGEM DOS RECURSOS 
As despesas para o pa

gamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota oOramentria a seguir especificada: 

I 

加tU&* MUEICIPAL?ooes 

Unidade Oriment'rja 

Rua: cardeal da Si iva, n。 75, centrol Pa 

留700- Secretari: Muni0701 - Fundo r ici.認de SadeSade de Po96es 

●二Sに ‘ Eon;: (77) 3431 -4350 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POQOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

     

Atividade/Projeto 

  

10.122.09.038 - Manuten9白o da Secretaria de Saロde 

 

   

Elemento de Despesa 

   

 

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
02- Receita e Transferncia de Impostos 

 

Fonte 

  

   

   

     

CL USULA 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

I A flCfl.itnA ranA - - 

v‘『ーパ rvI' I nfl i MUM sera iegai e Tinanceiramente respons白vel por todas as obriga96es e 

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

gos trabairlistas
, previdericirios, fiscais, securitrios, comeitiais e outros fins, a eles nao 

se vinculanco a CONTRATANTE a qualquer ttulo
, nem mesmo ao de solidariedade;

R I ' A flfl nA AnA - - - 

ニ...こ  '...II】 InnlMun assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causadosrrn.rrnA-rA,.-r,- -- - 

レv'''rIハIvに  ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig6ncia, impericia ou 
. 	 impruaencia ・  na execu9o do objeto deste Contrato

, diretamente
, por seus prepostos e/ou 

' 	empregaaos・  nao excluindo ou reduzin
do essa responsabilidade, a fiscalizac巨o ou 

acompannamento teito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
I A A ('CkrrnA-rAnA - 

嵩.- n崇二  inn i nun assumira a responsabilidade total pela execu9白o do contratol I C A 
二’ . n ...n.,.i Inn 'nun ooriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades.J.. _L __ -. 
uw auastecimento contido no Edital

, que 白  parte integrante deste Contrato
n 4 I, I- - - 	 - 

o. l.a rceconnecer os direitos da administra
9
白o, em caso de rescis白o administrativa prevista no

Artigo 77 da Lei 8.666/93: 
a1.7A CON丁RATAnA tinyロ「う mつ『、十。『 ti.‘ー一‘一 ‘一」一  一 	ー  
Hhh一h;I;‘ーーユー  ー  ー  ‘', ロe nabllltaCao e oualific2c'斉n nvinirfrc toっ “一汗ーA一一一‘一一  一．」  
no 8.666/93 
6. 1.

8 comunicara Prefeitura Municipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos n ile fn
rr'2 

maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias 白  teis ap6s a verifica9o d
o fato e anresnnt2r 

aocumentos para a respectiva aprova9白o, em at 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorr ncia, sob pena de n白o serem considerados: 

' 	o. iご  r-ornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrafn raragratoUnic。i A empresa devera apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
aj Prova de regularidade junto' Fazenda Municioal: 
o; rrova ae regularidade junto自  Fazenda Estadual: 

C) Prova de regularidade junto三  Fazenda Federal, referente 自  Divida Ativa da Uni'o e I rioutos Federais, junto ao INSS; 
d) Prova de regularidade junto ao FGTS! 
e; Prova de regularidade 

junto a Justi9a do Trabalho
6.2 - DA CONTRATANTE: 

器芸認器驚ご農認姦豊：こ日IQuarta, as obriga96es financeiras decorrentesos: 

：に  &i uscaiizaao do fornecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por eauioe cpeciaiizaaa, aesignacta. 

P聾fl MUH;CIMLrooes Rua: cajeai da Silva, n。 75・  centro, ・  o9'es・BA Fone: (77) 34a1-435Q 
’・・na,り・,・・門  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POQOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001 -52 

6.2.3 Poder a fiscaliza9ao ordenar a suspens白o total ou parcial dos servi9os, caso n白o sejam 
atendidas, dentro de 46 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem prejuizo de 
outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 
6.2.4 Ordem de Compra 

CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES 

難鷲義alidades previstas sero levadas em conta a natureza e adela advindos para a Administrao Pblica e a reincidncia na'iiinado a seguir, sem prejuzo das sanes administrativas/99: 

7.1繕
rt ncia escrita, com o mte/ou contratado, sendo cabvel apenMunicpio. 	 農認農rar o comportamento inadequado do licitanteleves que no acarretem prejuzos graves ao 

' 	7.1.2 Constituem il citos
sujeitando-se os irfratoreprocesso administrativo. 濃篇tivos as condutas previstainaes legais, garantida a罷慧ederal n.8ampla def貰/93,em 

熱execucontra)edecid蕪鴛 inclusive por atraso「  inde mora, que ser grads limites mximos: 認cado na ede acordo篇o do coa gravida器 

驚響cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total dalusive na recusa do adjudicatrio em firmar o contrato, ou ainda na hiptese detuar o reforo da cauo dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 

' 0,3% (tr s d6cimos por cento
) ao dia, at白  o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parcelafixa inicial: 

.0,7% (sete d6cimos por cento
) sobre o valor da parce

la fixa inicial
, por cada dia subsequenteao trigsimo. 

’鷺難quentratocada灘este item no impede queI ademais sanes previstas na lei.processo administrativo, ser de鴛1篇二 

難難
ulta excefere na,ainda, se鴛鷺restada, alm dea perda desta, a contratada

a dos pagamentos eventualmente devidosudicialmente 

麟鱗鷲難薫議襲纂  

2PRIIITUwOcoes 
’・ー・o,”・・,ーノ  

A 
Rua: cardeal da Silva, n。  75, cent。. ・  o96s BA, Fone: (77) 3431-4350 

 

 



Rua: cardeal da Silva, n。  75. centro. Po9a A・ Fo ・ e:(77) 3431435Q 
2熊6賛 
みー~,・N ・~ーノ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCUES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

7.1.4 Sero punidos com a pena de suspens自o temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra9ao os que incorrerem nos ilIcitos previstos nas 
disposi6es legais citadas. 
7.1.5 Sero punidos com a pena de declara9白o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9白o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9ao ou 
ate que seja promovida a reabilita9白o perante a autoridade competente para aplicar a puni9白o, 
os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA ・  DA INEXECU9AO E DA RESCISAO 
8.1 A rescis白o poder ser: 

8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescis白o imediata 

. corri as COflSequricas contrataqueles alinhados no artigo 78sem prejuzo de outras sanes蕪ミ熊em Lei ou regn. 8.666/93 ema lei: 霊nto, sendo os moposteriores altera農 

麟議驚難
a resciso, com as consequnciaso ato da assinatura deste contratoPblica, em caso de resciso3 e suas alteraes. 

鷺難麟曹驚鷺 

器轟器器撫認認器隠器器器認器器認器 666/93 ou dao. 

9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios, 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 conveni6ncia dos servios ou da Administra"o, respeitados os 

limites legais e os direitos assegurados 自  CONTRATADA; 

9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9白o, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 

9.4 Nao Ser permtLidos a CONTRATADA, subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar 
este Contrato; 

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

' 	CLAUSULA NONA - CONDI96ES GERAIS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11113324/0001-52 

CLAUSULA D'CIMA ・  COBRAN9A JUDICIAL 
10.1 As import自ncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo do execu9白o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten"o ou compensa9白o de cr白ditos, sempre que possvel 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1 As partes eleg9m o Foro da Comarca de Po中es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d白vidas oriundas do presente 

Contrato 
11.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 
conforme 

Po"es - Bahia, 08 de abril de 2020. 

Leandro ・r; jd Masbarenhas 
r -Tell. Municipa 
Contr:tante 

I 

 

JorgeSecretr器器snicipal d農農  

Contratante 

CNN: 32.590.872/0001-43 
RO$ANU1A PEREIRA DE SOUZA 
“準侃“"“~’“柵  

CSEP 46.260-000 ・  Pocoes - BA 

ROSANI 'A- REIRA DE SOUTh 

Empresa Contratada 

Testemunhas: 

44了 f9 

  

-s 
CPF:9Vo 

   

  

CPF: 与? fo6
き女叱ン、T 

P聾6MUNICIPALwocoes 
41・・・・4ft 一a.,”，ノ  

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



轡  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
叱，，只TAJRENTO E准TR皿」TOS E ARRECADA AC 
PCA DA BN4OE(R, ロ2 SEDE - CENTRC 
pa・“g 且A CEP 4S知抑  
FONE(S): (77) 3431 -5醸).3431-l11S CNPJ'MF 142C2X/鰍）1尋  

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 
No 00018112020 

ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA 

ABAETE PAPELARIA 

509727 	 CPFにN 

P9A CEL. RAIMUNDO P. MAGALHAES, 284 COMERCIO 

CENTRO P096ES 一 BA 一 CEP: 45260・000 

Nome/Raz白o Socia 

Nome Fantas旧 

こここ事 Contribuinte 

ごコengこ  

CPF/CNPJ: 32.590.872/000143 

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

APURADOS POSTERIORMENTE. E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATh NAO CONSTAM D亡BITOS 

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO. 

Observa戸o 

ー‘、“************* * * * * ***** ******************** 
******* * ***** * ** * * * * * * * * * ** * * *********** ** * * * * * * * * * * ** * * * * * * * 

“士十唾“'“士士．“一士“重奮，““．士
********************************************************* ******************* ************************ 

，”買一 
 ****** ************************************* ************ ********************* ******************.....**fl*** ********************* 

ー“""..""""“一✩“"""“議“．血✩山“”血“宙，血A“雪“止…血”・…“"“骨………・…・・……… ****** *********** ************* 

Esta Certid旨o foi emitLca em  20/03/2020 

 

corn base no C6digo Tribut白rio NacionaL lei n。 6 172/66 

  

● ミ dc valida a:e:e 18/06/2020 

Codigo de controle da certid白o. 3100023237 

II 棚  II 

 

I I 

 

 

ErninaflhARA 

Aten戸o: Qualquer rasura tornar白  o presente documento nuto 



30700 ・  Secretari 
030701 - FundoI 

Rua: Cardeal da Silva, n。  75, centro, Po 

Municipal de Saロde 
ci・al de Saロde de Poq6es 

Fon: (77) 3431.4350 

I 

&o ITUA fl MUNICIPAL?ooes ●ニ Sーニ ‘ 

Unidade Or9ament'ria 

I 

4・ー・4",”・・ノー／  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

contrata6es para aquisi戸o de bens, servios e insumos necessrios ao enfrentamento da 

器「l器que trato bsico二esta Lei, serimpliticado.認'mitida a apresenuldo pela Medida麗濡認誘震驚 simplificado 

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECU9AO 

a) O RegtranscriFederal N鷲Execuo do presente Contrato deLei Federal N 8.666 de 21/06/1993,'94. 	 『器器item, independentemenraes introduzidas pel措  

b) De 03 dias, a partir da solicita9百o da Contratante 

二l請器器島累認au勲認濃a9白o do contratante, n白o eximir 白  contratada 
10 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato

, s6 se concretizar ap6s adotados pela 
● ontratante

,4 

todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera96es da
Lei 8.883/94. 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

薫
razo do Contrato sercom as solicitaes d) Cdigo Civil Brasileir(芦ta de sutratante篇sinase課at o dia 3putando os農maios prey慧急e dedigo 

難驚鷺鷺峯撚ミ鴛 ST欝器 trinta 

．難os ofertados na proposta do Contratado j esto inclusos todos os custos en'entes de transportes, seguros, impostos taxas de qualquer natureza e outrosdireta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimentoito. 

iら糞コ；器認 ed tetLdevid器nte蕊認黒急畿ua apresenta9白o da Notaue. 

慧「「議難鷲 emisso da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, oara substituio e/ou emisso de Nota detempo no ser considerado para efeito de 

CLAUSULA QUINTA ・  ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da 
Dota9白o

Oramentria a seguir especificada: 



AtividadelProjeto 
Elemento de Despesa 

10.122.09.038 - Manuten9白o da Secretaria de Saロde 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo  

Fonte 	02- Receita e Transferncia de Impostos  

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAoES DAS PARTES CONTRATANTES 
6.1 ・ DA CON丁RATADA: 
6. 1. 1 A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE
RI ') A flflkrrr k-ra,-. A - 	 . 	 . - 
。  I . . ハ  、～I' iflfll MUM sera l egai e Tinanceiramente respons白vel por todas as obrigac6es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu9o deste Contrato, bem como, pelos 
encar

gos trabalhistas
, previdenci白rios・  fiscais, securitrios, comerciais e outros fins, a eles n白o 

se vincuuanao a UONTRATANTE a qualquer titulo
, nem mesmo ao de solidariedade;

RI q A flr'kItnA-rAnA - - 

二ぶ n；こ’】  i nfl i MUM assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados('flkltflArAkrrr 	 . 	- 
ご  InnIハI' 'c ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impericia ou Irrlpruaencia , na一  execu9o do objeto deste Contrato, diretamente

, por seus prepostos e/ou 
eIJlpregaoos・  nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade

, a fiscalizac白o ou 

at.urr豊namenjo leito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;R I A A rrurrnA-rAI-'A 

器鷲蕪需蕪蕪態燕xecu o U5 para ateContrato.器tratas蕊ssidades 

器.o rceconnecer os direitos da administra9白o, em caso de rescisao administrativa prevista noArtigo 77 da Lei 8.666/93: 

羅
ACONbilita66/93.慧FADA dever manter, durante toda aualificao exigidas na licitao, con器 o do contrato, todas as conprevisto no Art 55, inciso XII】窯  

6. 1.8 comunicar 合  Prefeitura Municipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos e de fnrr2 
maior, dentro do prazo de 2 (dois

) dias " teis ap6s a verifica
9
百o do fato e aoresnntnr n 

aocumentos para a respectiva aprova9白o, em at6 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrencia, sob pena de nao serem considerados: 

o. i .了  i-omecer o objeto contra tado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contratn 
raragralo Unico: A em

presa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
a) Prova de regularidade junto白  Fazenda Municipal: 
O) rrova ae regularidade junto 自  Fazenda Estadual: 
C) Prova de regularidade 

junto, Fazenda Federal, referente 自  Dvida Ativa da Uni白o e i r10Urn5 Federais
, junto ao INSS; 

d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
e) Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 
6・2 ・ DA CONTRATANTE: 
6.2. 1 Pagar conforme estabelecido na Cl白usula Quarta , as obriga96es financeiras decorrentes 
ao presente Contrato, na integralidade dos seus t

＝・  os: 

o.z.z #\ Tlscal望9o do fornecimento ser por t白cnicos da CONTRATANTE ou por eauiDe especializada, designada. 

wocoes Rua: cardeal da Silva, n。 75, centro, ・  o 'es-BA Fone: (77) 3431-4350 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001 -52 

Fー・gqd.門,・・ opout/ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

6.2.3 Poder a fiscaliza9白o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servi9os, caso n白o sejam 

atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem prejuizo de 

outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 

6.2.4 Ordem de Compra 

CL USULA STIMA~ PENALIDADES 

費難誉薫算des previstas sero levadas em contas as natureza e a
advindos para a Administrao Pblica e a reincidncia naJo a seguir, sem prejuzo das sanes administrativas 

繊
ertratad累escrita, com o intuitoendo cabvel apenas e認egistrar o comportamento inadequados do licitanteilhas leves que no acarretem prejuzos graves ao 

鷲
nstituem ilcitos)-se os infratoreadministrativo. 鷲istrativos as condutascominaes legais, ga器

ista

aa罷Lei Federalvia e ampla rIこ欝/93'em 

7.1.3 Asujeitarinfrao,鷺繊ualtamt鴛鷲so injustificado na execuo do contrato,graduada de acordo com a gravidade da 

驚響o) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total dae na recusa do adjudicatrio em firmar o contrato, ou ainda na hiptese deo reforo da cauo dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 

'0,3% (trs dcimos por cento) ao dia, at6 o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parcelafixa inicial: 

0,7%g (sete d6cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial
, por cada dia subsequente

ao trigsimo, 

鱗難灘
este item no impede quedemais sanes previstas na Iprocesso administrativo, serま鴛raoda ga鴛

薫灘d muita exceder ao da garantia prestada, alm da perdae desta, a contratadaua diferena, que ser descontada dos pagamentos eventualmente devidosou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

難蕪響鷺蕪鱗熱  

P聾fl MUHSc,pflwocoes 
q_4 pe。・～  

Rua: cardeal da Silva, n。  75, cent o96e BA, Fone: (77) 3431-4350 

しJ 



Rua: cardeal da Silva, n。  75: centro, Poo A・ Fo ・ e: (77) 34314350 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCUES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
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 Administra9邑o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposi96es legais citadas 
7.1.5 Sero punidos com a pena de declara9白o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9白o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9白o ou 
at que seja promovida a reabilita9ao perante a autoridade competente para aplicar a puni9ao, 
os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECU9AO E DA RESCISAO 

8.1 A rescis白o poder ser: 

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

com as consequencias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os motivos 
aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores altera96es, 

S 	sem oreiuizo de outras sanc6es orevistas nesta mesma lei: 

a ・ J i inexecu9ao torai ou parcial ao contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra9白o P"blica, em caso de rescis白o 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera96es. 
8.4 Poder ainda o Municipio de Po96es, 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 execu9ao do CONTRATO at a data da rescis白o. 
8.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 白  teis, contados 
da intima戸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 indeniza9白o 

S 	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弾o deste 
Contrato, quando necessrio por conveni白ncia dos servi9os ou da Administra9白o, respeitados os 
limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 
9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9白o, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.4 N白o Ser permitidos a CONTRATADA, subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar 
este Contrato; 

9.5 Este contrato 6 regido pela Lei n。. 8.666)93, .' fim de dirimir alguma dロvida em casos 
omIssos 

PRIflITbAA fl MUtIIU,At_wooes 



Leandro ‘ 心  Jd Masbarenhas 
r -Teu. Munucipa 
Contr: tante 

I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA D'CIMA - COBRAN9A JUDICIAL 
10.1 As importncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu9白o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten"o ou compensa9ao de crditos, sempre que possvel. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1 As partes eleg9m o Foro da Comarca de Po es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro

, por mais privilegiado que se
ja, para dirimir quaisquer dovidas oriundas do presente

Contrato. 

11 .2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 

Po96es - Bahia, 08 de abril de 2020. 

s Jseot e LSecretricj器器農器  
Contratante 

CNPJ: 32.590,872RO$ANjj PEREIRA鑑4,3ZA 

m器認：P惣撫恕  

ROSANI A ・  REIRA DE SOUZA 
Empresa Contratada 

丁estemunhas・  'I
LI

そ了 fタ  

  

一＆  
CPF:99ノo 

   

  

CPF: )rl 1fo 6 きユ×y/ ) 

PPEkPIITIJRA fl 0J1$CIPALsjooes Rua: cardeal da Silva, ,。  75,叫  ntro, Po96es-B4, Fone: (77)3431-4350 
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Nome/Razo Social ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA 

Nome Fantasia: 	ABAETE PAPELARIA 

ここc:cc Ocntribunte: 

三”二erego 	 P9AcELRAlMUNDOP・ MAG' 

509727 	 CPF/CNPJ: 32.590.872/0001-43 

P9A eEL. RAIMUNDO P. MAGALHAES, 284 COMERCIO 
CENTRO P0COES ・ BA ・ CEP: 45260・000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
叫.RTAMENTO叫TRIBUTOS E ARRECADACAC 

叫ACM 日ANmRA 02 SEDE 一 tENmC 
p叫  ES 日A-A 0EP45260抑  
FONE侶L(7で 3431-58m3431-1118 CNPJILI S&2422ta加1尋  

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 

No 000181/2020 

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

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

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICiPIO. 

Observa9自o 
“一  ***************************** * ************ ************ * ** * **. ***************** * ** * ** * * * *** ********* ******************* * * * * * 

"'""**************************************************s******************.** ******** ******* ************ ************************ 

'“戸‘" ******** *********************************** "“…“""‘…“"* ************************************ *********************'** 

ーA 一,✩胃
“""+""""""********************* ************************* **・””"""”・“"’…“一“"* ****************************** 

Esta Ceflid昌c foi er[t:ca em  20103/2020 

 

com base no Codigo Tributario Nacionai, lei n。 5 172/6ら  

  

:id白o -e iioa at e 18/06/2020 

Cこico d e controle da certid白o 3100023237 

棚棚I 
E rnissSflAAaA 

Aten"o: Quaquer rasura tornar o presente documento nulo 

棚  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

I 
t SECRETARIA DA FAZENDA 

白nissao: 20.O320こC1I4 

Certidao Negativa de D'bitos Tribut自rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.966 de"'de dezenthrode- I9Bt ・ C6digo 

Tribut自rio do Estado da Bahia) 

Certid白o NO:O 20200880258 

RAzAこ 5ここに‘ 

   

ROSANILZA rEttEutA DL SOlz、  

  

m5CR7AC ESTAコi.A. 

155.09り」16 

こNP。  

32.590.8'2I000I-43 

 

F.ca certificado que nさo constam ate a presente data, penoencas de responsabihdade da pessoa fisica ou juridica acima 
centificada relatlvas aos trbutos administrados por esta Secretaria 

三eta こeニコ白o e一9にロa にdos こe seus estabeIecmentcs qじョnto a nexls'emョゴe deニ toe inclusive os inscntコS na Dm三  

A:ivョ de comoet白nc ョゴョ Procuradロria Geral do Estaロo ressalvado ロ dreito da Fazenda Publica dロ Eel己ゴcdョ Baーユa 

こコbrar quaisquer d白bいS コtie verer羊 a ser apurados posteriormente 

三ri ・二三 en- 2C3B-B2コ2C cc-fcnne Portar ョー。 gl8:99. senco va.adaFこ「 60 dias. contacos a partn da data de s一a 

em SSao 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDARIAS OUVIA INTERNET, NO ENDERECO http:l/www.sefaz.ba.govbr 

	

‘三ごョ二二T、三己p『eミe に7さこここ 	 ：こ’］で de insコg白つ nこ OFF こu no こNPJ dョ  

	

S己こ「ela一己」ョ 	 二  ー  」つ ’司ー，、e し J己 Fazend. 



豊器 IOretarla d，蹴篇麟rei do Brasil 
Procuradoria-Geral da FazenGa riacionai 

二ERTIDAO NEGATIVA DE D'BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS PEFIERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIA() 

joint: ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA 
】NPJ・  32.590.872/0001-43 

Ressalvado o direito cc a Fazenda Nacional cobrar e mnacrev r quaisquer dividas de 
es2onsabiI!dade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser puradas,' certificado que 

' constam pendendas em seu nome, relativas a crditos tributrios ad' mnistrados pela Secretaria 
」a Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Divida Ativa da Unio (DAU) junto 
'rocuradoila-Geral da Fazenda Nadonai(PGFN) 

Esta cartid自o' v自lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no ca 30 de ente federativo, para 
cdos os 6 rg自os e fundos p"blicos da administra"o direta a ele vinculad' s. Refere-se 白  situa"o do 
sMeito passivo no mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as cor ribui96es sociais previstas 
rias alineas 'a' a 'd'do pargrafo ロ  nico do art. li da Lei n。 8.212, de 24 de ulbo de 1991 

A aceita"o desta cc面d白o“伯 condicionada 自  verifica"o de sua aut 面cidade na internd,nos 
endereos くhtt,p://rfb.gov.bn  ou chttp:llwww.pgfn.gov.br>. 

Certidao emitida gratuitarnente com base na Portaria Conjunta RFBJPGFt' ri0 1.751, de 2/10/2014. 
ESa白  s 14:12'44 do dia 09/12/2019 <hora e data de Brasilia' 
~a垣06/06/2020 
C田，o de controle da certidao: F760.C6CC.93B1.A33F 
Quaquer rasura ou emenda invalidar este documento 



Validade:10/03/2020 a 07/07/2020 

Certifica戸o Nomero; 2020031005393492615094 

Informag合o obtida em 08/04/2020 11:56:14 

A utilizagきo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificag百o de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

~ 

D8!D4I2020 

~ 

a a I wm A 

Certificado de Regularidade 

do FGTS 一 CRF 

jnscric白O: 	32.590・872/0001-43 

Raz o 5oCial:ROSAnlZA PEREIRA DE SOULA

Endere o: 	PC CEL RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES 284/ CENTRO ノ  POCOES ノ 

薫薫簿襲灘難
qlhe conferque, nestareqular pe黛rt 

o presentequaisquer d
decorrentes然i灘ミ』鴛

debuiS. 諮vae/認
ntraa cobranaencargos devi姦  

ttps.11consUIta-cげ caixa 9口v.br/cロnsiJ比ョcrVpages/con su ItaE mpreg adロr」5「  
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