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畿 !R!FEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 
	 E 

昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 076/2020 

MODALIDADE LICITAT6RIA: DISPENSA DE LICITA9AO N。  073/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saロde 

OBJETO: presta"o de servios de montagem e desmontagem e manuten"o da estrutura em 
divis6rias de madeira, garantindo assim, a continuidade dos servi9os prestados atrav白s da 
Secretaria de Sa自de deste Municipio. 

CONTRATADO: ANDRE RODRIGUES DA SILVA, pessoa fisica, Inscrito no CPF sob o n。  
007.317.245-69, com endere9o na Rua Aloisio Rocha, 133, Centro, Po96es . BA, CEP 

45.260.000 

VALOR GLOBAL: R$ 6.715,00 (seis mil setecentos e quinze reais) 

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

DATA DA DISPENSA: 31 de mar9o de 2020. 

DATA DA RATIFICAいO: 01 de abril de 2020 

DATA DA CONTRATA9AO: 01 de abril de 2020 

VIGENCIA: 01/04/2020 at白  30/06/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA9AO - PORTARIA N。  001/2020 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No076/2020 

OBJETO: presta9白o de servi9os de montagem e desmontagem e manuten,o da estrutura em 
divis6rias de madeira, garantindo assim, a continuidade dos servi9os prestados atrav白s da 
Secretaria de Sa自de deste Municipio. 

AUTIJA9AO 

Aos 27 (vinte e sete) dias do m's de maro de 2020, autuo o oficio requisitrio 

da secretaria e os documentos que adiante se v. 

窃  
Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SACDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 27 de Maro de 2020 

Oficio 127/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita,o de Dispensa 

SOLICITAGAO 

Em, 27 de Março de 2020. 

Oficio 127/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicitação de Dispensa. 

SOLICITAÇÃO  

Exp6e-se a necessidade da presta弾o de servi9os em montagem e desmontagem, e 
manuten9白o da estrutura em divis6rias em madeira, garantindo assim, a continuidade dos 
servi9os prestados atraves da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. 

' Exmo. Sr. Leandro Arajo Mascarenhas 

D.D. Prefeito Municipal de PO9OES. 

Expõe-se a necessidade da prestação de servigos em montagem e desmontagem, e 
manutenção da estrutura em divisorias em madeira, garantindo assim, a continuidade dos 
serviços prestados através da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio. 

• Exmo. Sr. Leandro Araújo Mascarenhas 

D.D. Prefeito Municipal de POÇÕES. 

Estimando a continua garantia da excel白ncia dos servi9os prestados pela Secretaria 
Municipal de Saロde do Municipio de Po6es-BA, solicito que se inicie o Processo de 
Dispensa de Licita9含o para a presta"o de servi9os em montagem e desmontagem, e 
manuten'o da estrutura de divis6rias em madeira para a nova instala,o do hospital que 
ser destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico ao novo 
coronavirus 一  COVID-19 

Estimando a continua garantia da excelência dos serviços prestados pela Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Poções-BA, solicito que se inicie o Processo de 
Dispensa de Licitação para a prestação de serviços em montagem e desmontagem, e 
manutenção da estrutura de divisorias em madeira para a nova instalaçâo do hospital que 
será destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico ao novo 
coronavirus - COVI D-19. 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cota96es realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa ANDRE RODRIGUES DA SILVA,6 a que melhor atende as 
demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie contrato entre o Fundo 
Municipal de Saude, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e do outro lado ANDRE 
RODRIGUES DA SILVA, inscrito no CPF sob n。  007.317.245-69, cujo objeto 6 a presta戸o 

a de servios em montagem e desmontaqem, e manutenco da estrutura de divis6rias em 
ー  maaeira para a nova instaia9ao ao nospital que sera destinado a receber possiveis 

pacientes com sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID-19, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saude, ficando o valor contratual em R$ 6.715,00 (seis mil 
setecentos e quinze reais). Vale ainda ressaltar que o contrato ter vig白ncia ao dia 01 de 
Abril do ano em curso, com prazo at白  o dia 30 de Junho do ano de 2020 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cotações realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa ANDRE RODRIGUES DA SILVA, 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 do outro lado ANDRE 
RODRIGUES DA SILVA, inscrito no CPF sob n° 007.317.245-69, cujo objeto é a prestação 

40 de servigos em montagem e desmontagem, e manutengão da estrutura de divisorias em 
madeira para a nova instalação do hospital que será destinado a receber possiveis 
pacientes com sintomas e diagnostico ao novo coronavirus - COVID-19, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde, ficando o valor contratual em R$ 6.715,00 (seis mil 
setecentos e quinze reais). Vale ainda ressaltar que o contrato terá vigência ao dia 01 de 
Abril do ano em curso, com prazo até o dia 30 de Junho do ano de 2020. 

As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta dos recursos da Dota戸o 
Orament白ria a seguir especificada. 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Data* 
Orçamentbria a seguir especificada. 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Fisica 

FONTE 02 — Receitas e Transf. de Impostos 

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 dos referidos servi9os acima citados, neste 
municipio 

Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para 
a contratação de empresa para a prestação dos referidos servigos acima citados, neste 
municipio. 

Rua: Cardeal da Sitya, 75, Conto. Po るos-Ba e-mail: financeirosaudo2011@,nailcan,  Fone: (77)3431-4350 Rua: Cardeal da Sitva, 75, Centro. Poções-Ba e-maill financeirosaude2017@grnail.corn, Fone: (77)3431-4350 ?じT6畿  Pini14$ 
ant 



興 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
~ 	 ESTADO DA BAHIA 
.,. 	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
~ 	 CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Na certeza de vossa compreens白o, elevando nossos votos de estima e considera,o, 
si ihsrrAvPmn-nnc 

Atenciosamente, 

ノ二多一一 

一  や,加Li少舶りtos 1.・m叩  
bec. MUflICJ四I de Sal」de幽mC加Is 

Ru量 Cm」●・Id・ Sty・ 75. C・・fro. P叫加S・Ba ・・ad: fin・m・to・・“・201 7 g佃iI. corn, FmE(77)3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

DOCUMENTA9AO 

S  



S 

昌  
Tie PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MIJNICIPAL DE SAtDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SASE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

COTAいO DE PRECOS COTAÇÃO DE PREÇOS 

Item Quant Uni Descrição do serviço Valor Uni Valor Total 

1 1 Serviço Serviços em montagem e desmontagem, e 
manutenção da estrutura de divisórias em madeira R$ 	6.715,00 R$ 	6.715,00 

VALOR TOTAL R$ 6.715,00 

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

 

Poゆes-BA, 	de Poções-BA, 	de 

 

de 2020 de 2020 

   

● • 
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Or" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

COTA9AO DE PRECOS COTAÇÃO DE PREÇOS 

Item Quant Uni Descrição do serviço Valor Uni Valor Total 

1 1 Serviço 
Serviços em montagem e desmontagem, e 

manutenção da estrutura de divisórias em madeira Mir) rare o) CC 
VALOR TOTAL 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Po96es-BA  乃 de  lrld'o 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Poções-BA  A  de  iT1 di 0  de 2020 de 2020 

!4/0-多411ec 多老nz''5Ta 

」う lbqo コ7?70 

bli teles 517dnye‘ 57-c2 

bcio 3?? 7o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAILIIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

COTA9AO DE PRECOS COTAÇÃO DE PREÇOS 

Item Quant Uni Descrição do serviço Valor Uni Valor Total 

1 1 Servigo  
Serviços em montagem e desmontagem, e 

manutenção da estrutura de divisórias em madeira frI . 30,0, 00 '1. boo on 
VALOR TOTAL 1.306. oo 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Po96es-BA, i3 de  jmn」$ 	de 2020 

βふでり  m皿入4dib、u叱‘ーー  C PV. o,2Ilら引5 れ  

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Poçães-BA, 	de  fai nit 	de 2020 

S e 



30/03/2020 

畿  

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

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: ANDRE RODRIGUES DA SILVA 
CPF: 007.317.245-69 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,' certificado que 
n巨o constam pend白ncias em seu nome, relativas a crditos tribut自rios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri"es em Divida Ativa da Uni白o (DAU) junto 自  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certid白o se refere 白  situa"o do sujeito passivo no 白  mbito da RFB e da PGFN e abrange 
indusive as contribui"es sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do pargrafo 白  nico do art. 11 da Lei n。  
8.212, de 24 de julho de 1991 

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

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no1.751, de 2/1012014 
Emitida 自  s 10:25:29 do dia 27/03/2020 <hora e data de Braslia> 
Vlida at 23/09/2020 
C6digo de controle da certid白o: 9SDD.410F.17D7.42CB 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 

I/l 



NOME 

ANDRE RODRIGLIES DA SILVA 

W$CRIAo ESThDLJAL CPf 

007317.24549 

r f ， 、  GOVERNO Do ESTADO DA BAHIA 

ゴ富’1, SECRETARIA DA FAZENDA 
f'“ー 」二  

Emiss'o: 30/03/2020 09:50 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut豆rios 

(Emitida pan os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 - C6digo 
Tributflo do Estado da Bahia) 

Certid百o N.: 20200952227 

Fica certificado que n百o constam, at白  a presente data, pend白ncias de responsabilidade da pessoa fsica ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certid昏o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 白  inexistEncia de debitos, indusive os inscritos na DMda 
Ativa, de competencia da Procuradotia Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pりblica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d'bitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 30103/2020, conforme Portaria n。 918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
omiss'o. 

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

Vlida com a apresenta"o conjunta do carto original de inscri"o no CPF ou no CNPJ da 
助cretan日 d日 Rec副い Feder創 do Ministrio da Fazend日  

I 

Pagina I dc I 	 RelceitidaoNegativa.rpi 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
DEPARTA庭(TO DE 1REUTOS E ARRECADA AC 
P9A DA BNaIRA. 02 SEDE - CENTRC 
Po96Es - BA - CEP:45280-000 
FONE幡） 0乃 3431・5800(3431-1118 CNPJ4F: 14.242.2ロロm01-85 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 

No 00018912020 

Nome/Razao Social: ANDRE RODRIGUES DA SILVA 

Nome Fantasia: 

C6digo Contribuinte: 20500 	 CPF/CNPJ: 007.317.245/89 

● Endere9o: 	 RUA ALOISIO ROCHA, 133 
CENTRO POCOES - BA ・  CEP: 45260-000 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER D亡BITOS QUE VIEREM A SER 

APURADOS POSTERIORMENTE. E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTAM D'BITOS 

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICiPIO. 

Observa9白o 

自  

Esta Certid自o foi emitida em 27/0312020 com base no C6digo Tributrio Nacional, lei n。 5.172/66. 

   

Certid白o v自lida at白: 2510612020 

C6digo de controle da certid白o: 3100023377 

棚棚棚冊  

Aten"o: Qualquer rasura tomar o presente documento nulo 
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PODER ぶ.3こIC TAPIO 
JU S TICA Cこ  TPARALHO 

CERTェID五O NEGATェVA DE ID豆BェTOS TRABALH工STAS 

Nome ・ ANDRE RODRIGIJES m SILVA 
CPF: 007.317.245-69 
Certidao n。 : 7380299/2020 
Expedi9ao: 30/03/2020, a s 08:47:54 
Validade: 25/09/2020 - ユ80 (cento 
de sua expedi9ao. 

e oitenta) dias, contados da data 

Certifica一 se que ANDRE RODR工CUES m SILVA, inscr比o(a) no CPF sob o 
n。  007.317.245-69, N員O CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Cer七idao emi七ュda com base no ar七．  642-A da Consolida9ao das Leユs do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu9ao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e est旨o atualizados at6 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, ag6ncias ou filiais. 
A aceita9貢o desta certidao condiciona-se a verifica9ao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
In七erne七  （ h七七p ：ノノwww.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuiヒament e. 

ェNFORMA9AO ェM?ORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necess5rios a identifica9ao das pessoas na七urais e 」uridicas 
inadimplentes perante a Justi9a do Trabalho quanto a s obriga96es 
estabelecidas em sentenqa condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenci巨rios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos f工rmados peranヒe o Mhn5七巨r工o P丘blico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliaq言o Pr via. 



Leandrニ“ JO Ma4carenhas 
o uviuniqpai 

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

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
SETOR DE CONTABILIDADE 

De acordo com a solicita"o da Secretaria Municipal de Sa"de, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  existncia de recursos orament白rios capazes de atender 白  respectiva 
despesa - presta"o de servi9os de montagem e desmontagem e manuten9白o da estrutura em 
divis6rias de madeira, garantindo assim, a continuidade dos servi9os prestados atrav白s da 
Secretaria de Sa"de deste Municipio. 

Gabinete do Prefeit', 27 de jnar9o de 2020. 

, 



___ PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES 

cirsZ
liv CNPJ: 14.200.242/0001-65 • 

DO SETOR CONTABIL DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

DO SETOR CONTABIL DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o 
pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgencia solicitada, posto que h白  disponibilidade 
financeira e or9ament白ria com a lei Orament自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 

DOTA,AO: 

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

DOTAÇAO: 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
2.040 — Gestão das Ações de Atenção Basica 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Física 
FONTE 02 — Receitas e Transf. de Impostos 

14— Transferência de Recursos 

Po96es - BA, 30 de maro de 2020 Poções - BA, 30 de março de 2020. 

Atenciosamente, Atenciosamente, 

臨Correia SlF 
Setor de Contabilidade 

GAL! 
tstavo Correia 

or de Contabilidade e • 



ascarenhas 
icipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Juridica 

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

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

Procuradoria, referente ao processo administrativo n。. 076/2020, considerando a necessidade do 

presta9ao de servi9os de montagem e desmontagem e manuten9ao da estrutura em divis6rias de 

madeira, garantindo assim, a continuidade dos servios prestados atraves da Secretaria de Sa"de 

deste 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戸o e aprovaao se em conson合ncia. 

Gabinete do Prefeito, 30 de maro de 2020. 
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響 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO加ESI 

ま ntAeoR  

PARECER JURlDICO 

Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO N276/2020 - DISPENSA DE LICITAいO N073/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saude 

Objeto: Presta9o de servios na montagem e desmontagem e manuten9o de estruturas, a 

servio da Secretaria Municipal de Educa'o deste municipio 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

formulado pelo Exmo. Sr. Prefeito acerca da contrata9きo direta pela 

modalidade dispensa de licita戸o para a Presta9谷o de servi'os na 

montagem e desmontagem e manuten'o de estruturas, a servi9o da 

Secretaria Municipal de Educa9谷o deste municipio. 

Para este fim, a Secretaria Municipal de Sa"de, atravs do seu 

secret白 rio, justificou a necessidade do servi9o e colacionou aos autos 

cota'6es e ampla documenta'o da empresa que apresentou melhor 

custo beneficio. 

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

servigos, compras e aliena96es a ser feita por6 rg5os p"blicos dever' ser 

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

XXI da Constitui きo Federal, bem como o artigo 29 da Lei n.2. 8.666/93, 

devidamente atualizada pelo decreto n29.412/18・  

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita戸o: 

"Licita'5o' o procedimento administrativo mediante o qual a 

Administra戸o seleciona a proposta mais vantajosa para o 

contrato de seu interesse". 

A licita9谷o nos contratos' a regra, por'm a Lei n2. 8.666/93 

apresenta situa'6es especiais em que poder白  haver a dispensa da licita戸o 

nas contrata'6es feitas pela Administra 谷o P"blica 

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

como ressalva 白  obriga9首o de licitar, a contrata戸o direta atrav's de 

印a da Bande 「aP2 centmP。9。e目Ba Fone(77)343 る8叩 	（77〕“3 る8。5 	 It 

ESTADO DA BAHIA 

P'a da Bandeira02 - Centro-Po96es/Ba - Fone(77)3431 ・5800- Fax (77)3431-5605 



驚烹器器NICIPAL DE PO加ES 

● 

S@TA ESTADO DA BAHIA 

processos de dispensa e inexigibilidade de licita戸o, desde que 

se preenchidos os requisitos previstos na lei 

Dispensa de licita戸o 6 a possibilidade de celebra9きo 

direta de contrato entre a Administrag谷o e o particular, nos casos 

estabelecidos no art. 24 da Lei n2. 8.666/93, atualizado pelo decreto 

n29.412/18. 

O mestre Mar9al Justen Filho versa precisamente sobre 

os motivos que levam a dispensa da licita9o 

"a dispensa de licita戸o verifica-se em situa'6es em que, embora 

vivel competi95o entre particulares, a licita95o afigura-se 
inconveniente ao interesse p"blico. (...). Muitas vezes, sabe-se de 

antem言o que a rela95o custo-beneficio ser' desequilibrada. Os 

custos necessrios さ  licita9含o ultrapassar言o beneficios que dela 

poder谷o advir". 

Continua o mestre, agora versando sobre o principio da 

economicidade, que deve ser observado em todos os atos administrativos: 

"... Nきo basta honestidade e boas inten96es para valida9o 

de atos administrativos. A economicidade imp6e ado戸o da 

solu9谷o mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da 

gestきo dos recursos p"blicos". 

' evidente que os processos de dispensa e de 

inexigibilidade de licita'o n旨o exigem o cumprimento de etapas formais 

imprescindiveis num processo de licita9きo, entretanto devem obediencia 

aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade e probidade administrativa impostos 白  Administra9o Publica 

Assim, tem-se que a contrata9含o de obras, servi9os, 

compras e aliena96es a ser feita por6 rgos p"blicos, dever白  ser 

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

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

por白m, no presente caso, a contrata'o por dispensa de licita9o encontra 

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

8.666/93: 

Pca da Bandeira.02 - Centro-PO6eS/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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Art. 1。  Os valores estabelecidos nos incises I e II do 
caput do art 23 da Lei n。  8.666, de 21 de junho de 1993, 
ficam atualizados nos seguintes termos 
~ ー  Dara obras e servios de engenharia 
a) na modalidade convite - at R$ 330.000,UtJ ( trezentos e 
trinta mil reais); 
b) na modalidade tomada de pre9os - at R$ 3・ 300・000・00 

(tr白s milh6es e trezentos mil reais); e 
6) na modalidade concorrncia - acima de R$ 
3.300.000,00 (trs milh6es e trezentos mil reais); e 
II - para compras e servios n白o incluidos no inciso I 
a) na modalidade convite - at' R$ 176.000,00 (cento e 
setenta e seis mil reais); 

No mais, o processo administrativo est白  formalmente em 

ordem; h白  requisi9谷o com descri9o dos servi9os, bem como dota9きo 

or9ament白ria. 

Pelo exposto, opina-se pelo prosseguimento da contrata9谷o 

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

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

E o parecer. 

Po96es/Bahia, 31 de Mar'o de 2020. 

j' in 

'(ANNE MA9O MATOS 
ASSESSORA JURlDCA\- OAB/BA 51735 

Pa da Bandeira02 - centro-pocoes/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431.5805 
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MINUTA DO CONTRATO No 	/2018 
CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTAいO DE SERVI9OS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO96ES, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pblico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po es - Bahia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob fl.0 14.242.200/0001-65 neste ato representado pelo IIm.o 
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a 
empresa 	  pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o n。  	 ，  com 
endere9o na 	 no 	, CEP 	 Bairro 	 , representado por, 
	  Portador da C白dula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o 
no 	  aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi6es da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato 
de Fornecimento/Presta9白o de Servios, mediante as cl白usulas e condi6es seguintes: 

CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 ・  Constitui objeto deste contrato a presta"o de servios de montagem e desmontagem e 
manuten"o da estrutura em divis6rias de madeira, garantindo assim, a continuidade dos servi9os 
prestados atrav白s da Secretaria de Sa"de deste Municipio 

1.2 	・  A contrata9白o dos servios submete-se 白  Lei n。  8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores altera96es ou substitui96es. 
1.4 	- A presente contrata9白o est白  vinculada a DISPENSA DE LICITA O n。  	/2020, com 
base no, art. 24. Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。 9.412/2018; 
1.5 	- A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato, acrscimos 
ou supresses 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 n。  8.883/94 

II- CLUSULA SEGUNDA - DOTAいO OR9AMENTARIA E PRAZO 

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

Dota9白o Orament白ria 

UNIDADE OR9AMENTARIA 30700 ・  Secretaria Municipal de Sa自de 
030701 - Fundo Municipal de Saロde de Po9es 

ATIVIDADEIPROJETO 	10.122.09.2.038 - Manuten"o da Secretaria de Sa"de 
2.040 - Gesto das A9es de Aten"o B白sica 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Fisica 
FONTE 	 02 - Receitas e Transf. de Impostos 

14 - Transferncia de Recursos 

22 - A vigencia deste contrato ser白  at 	  contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser renovado por igual periodo a criterio da administra o 

川ー  CLUSULA TERCEIRA ・  PRE9O E CONDIC6ES DE PAGAMENTO E EXECU9AO 
3.1 - Os valores da planilha de custo referente ao evento que acompanhar a nota fiscal de 
execu9ao 00 servi9o, UIbVtNbA L ヒ  LIUI I AYW) nu 	izuzu. 
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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白  diariamente, ap6s a solicitac白o da Contratante atravs 
ae seu orgao responsavei 
3.5- 0 recebimento do objeto desta licita"o, obedecer a s normas fixadas na Lei 8.666/93, e as 
demais disposi"es constantes neste contrato 
3.6-Competir ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza9白o da entrega do obieto e 
registrar todas as ocorrncias e as defici邑ncias verificadas em relat6rio, cufa cpia ser 
encaminhada 白  contratada, objetivando a imediata corre"o das irregularidades apontadas. 
3.7- A a"o ou omiss百o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, n白o eximir 白  contratada de 
total responsabilidade na execu9白o do contrato 

	

a 	3.8 - Nos preos ofertados na proposta do Contratado j白  esto inclusos todos os custos e desbesas 

	

' 	aecorrentes ae transportes, seciuros, imoostos. taxas de aualauer natureza e outros ntUi5nhlAr n'IA 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento 

IV ・  CLAUSULA QUARTA ・  OBRIGA9OES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados 白  Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execu9白o do Contrato, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 白  
fiscaliza9白o ou acompanhamento pela Contratante; 

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

b) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidencias 
fiscais e contribui96es de qualquer natureza ou esp白cie, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenci白rios, salrios 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 
legisla9白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 ac6es, demandas, custos e desoesas 

	

. 	aecorrentes ae aanos causaaos por culpa ou dolo de seus emprejados. oreoostos e/ou 
contratacos, bem como obrigar-se por quaIsquer responsabilidades decorrentes de a"es 
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por fora de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente contrato; 

f) Cumprir, fielmente, as obriga"es assumidas, de modo que os servi9os contratados se 
realizem com esmero e perfei"o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 

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

h) A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as condi9es de 
habilita"o e qualifica9ao exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n・  
8.666/93 

Pargrafo O nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
1. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 
2. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
3. Prova de regularidade junto' Fazenda Federal, referente' Divida Ativa da Uni'o e 

Tributos Federais; 
4. Prova de regularidade junto ao FGTS; 

り  

g)  

h)  
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5. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

V - CLAUSULA QUINTA - OBRIGA96ES DA CONTRATANTE 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi96es pactuadas neste e os prazos para 

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

servi9os ora contratados, solicitando todas as informa96es que julgar necess白rio; 
b) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Di白rio Oficial do Munic回o. at6 

o QUINTO DIA ロ  TIL do mes seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra d'ntrode 
20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1。  da Lei n。  8666/93 com as 
altera9es da Lei n。  8.863/94; 

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

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

a 	e) Fornecer, em tempo h白bil, 白  CONTRATADA todos os elementos tcnicos e administrativos. 
~ 	 necessaruos a execu9ao aos servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 

sero realizados os servios, objeto deste contrato. 

VI - CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
6.1 ・ A CONTRATADA poder百o ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei n。  
10.520/02 e no8.666/93 
6.2 - A inexecu"o total ou parcial injustificada, a execu9ao deficiente, irregular ou inadequada dos 
produtos ou servi9os objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condi"es 
estipulados, implicar na aplica"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 

I)Advertncia; 
I)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 hip6tese de ocorrer o previsto no inciso II, sem 

prejuzo do pagamento das respectivas multas; 
III) 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 
rescisao ocasionar a Contratante 

, 

	

	 iv; suspensao temporaria do direito de participar em licita"o e impedimento de contratar 
com a Contratante por prazo de at白  02 (dois) anos 

6.4 ・  As multas sero descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas 
diretamente a tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir da data de sua comunica9白o, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente 
6.5 ・  Para a aplica9白o das penalidades aqui previstas, a contratada ser notificada para 
apresenta弾o de defesa pr白via, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, contados a partir da notifica9白o 
6.6 ・  As penalidades previstas neste contrato s白o independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabveis 
6.7 ・  Pelo inadimplemento das obriga96es contratuais, a CONTRATANTE poder aplicar multa a 
CONTRATADA, caso n白o sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato, atualizado monetariamente 
6.8 ・  Pelo descumprimento das obriga"es mencionadas na cl白usula segunda, fica a contratada 
sujeito 白  multa diria de 0,1 % (um d白cimo por cento) do valor da contrata"o, contados a partir do 
primeiro dia subsequente 白  notifica9自o de infra"o contratual at o 30 (trig6simo) dia do 
inadimplemento 
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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白o assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficar sujeito a 
multa de at白  5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contrata"o. 

VII ・  CLAUSULA SETIMA ・  DA RESCISAO E INEXECU9AO 
7.1 ・  O presente contrato poder ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei n。  
8.666/93 
7.2 ・  O descumprimento de qualquer cl白usula deste contrato, bem como de quaisquer disposi96es 
legais que a ele se apliquem, importar白  na sua imediata resciso, 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 consequ6ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, prevista no art. 77 e seguinte da Lei n' 8.666/93 e 
suas alterac6es 
raragraro unuco - Nas nipoteses de rescisao com base nos incisos I a Xl do art. 78 da Lei no 
8.666/93, n白o cabe ao Contratado direito a qualquer indeniza9白o 

' 	VIII - CLUSULA OITAVA - DAS OBRIGA96ES TRABALHISTAS 
O presente contrato n白o implica, para a CONTRATANTE, vinculo ou obriga9白o trabalhista, direta 
ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a 
salvo de qualquer litrgio, assumindo todas as obriga96es fiscais, trabalhistas e previdencirias 
referentes ao pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste 
IX - CLAUSULA NONA - COBRANCA JUbICIAL 
As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu"o, 
constituindo este Contrato, ttulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9白o ou compensa"o de crditos, sempre que possivel 

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

Po96es, 	de 	 de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Municipio de Po96es - BA 

Contratante 
Secretaria Municipal de Sa"de 

Contratante 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-x 
Contratado 

TESTEMUNHAS 

1 ー  

CPF: 

2 	 

CPF 
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GABINETE DO PREFEITO 

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

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

analisar o pedido da Secretaria Municipal de Sa丘de, j自  consultado o juridico e Setor Contbil, 

visando a presta弾o de servios de montagem e desmontagem e manuten9ao da estrutura em 

divis6rias de madeira, garantindo assim, a continuidade dos servi9os prestados atrav6s da Secretaria 

de Sa"de deste Municipio, conforme especifica叫o constante nos autos do processo administrativo 

por isso autoriza a deflagra9ao do procedimento de DISPENSA DE LICITACAO, com base no art. 

24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。 9.412/2018, e suas posteriores altera6es a fim de 

que a Comissao de Licita9ao proceda com os trmites legais, conforme Legisla9ao especifica em 

ngor. 

Po96es, 31 de maro de 2020. 

LeandAtajo Mafcarenhas 

Ito tviuriiqipai 
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PORTARIA N' 00112020. 

De 02 de janeiro de 2020. 

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

白mbito do Municipio de Po加es - BA e d自  outras provid白ncias 

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

das atribui6es que lhe sao imputadas pelo art. 51 da Lei Federal n。. 8.666/1993, 

assim como nos demais dispositivos legais pertinentes 

RESOLVE: 

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

Comiss"o Permanente de Licita"o do Municipio do Po96es - BA, que ser 

composta pelos servidores abaixo efencados, coura・  fun"o de receber, examinar e 

julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos certames licitat6rios que 

venham a ser realizados pela Administra9白o Pjblica desta municipalidade 

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

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Licita96es e Contratos 

li - 1 o membro: Keli Cristina Lima Santos Gomes, no de matricula 1.804, 

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

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

do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servi9os gerais 

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

Licita"o do Municipio de Po96es - BA 

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

do cargo de chefe da Se9白o de Contratos; 

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

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

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

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Compras 

 

?O6ES 
価ー~・一・,“ノ  

Pra9a da Bandeira, N' 02, Bairro Centro. Po9.esー  Babta, CP 45.260・000. 

CERTIFICA9AO DIGITAL: FEZ8M-i-J2FK2NRQKV1.MVIYG 

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

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

de Po9es - BA, a exce"o do Presidente 

Art. 3。. Substituir o Presidente da Comiss白o Permanente de Licita"o, 

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

membro 

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

de Po96es - BA, respondero solidariamente por todos os atos praticados pela 

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

e registrada em ata lavrada na reunio em que estiver sido tomada a deciso 

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 Licita9白o do Municipio de 

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

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

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

conflitem com as competncias do Poder Executivo 

Art. 6。. O mandato dos membros da Comiss昏o Permanente de Licita,o 

do Municipio de Po96es - BA ser de um ano 

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

040/2018, assim como as demais disposi9es em contrrio 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po"es - BA, 02 de janeiro de 2020 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

 

PtilT SPoo畿  
41・“”・  ,ーI 

Praa da Bandaira, Pf 02, BaIrro cenho, Po.esー  Bahia, CP 45.2e0400. 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKVLMV/YG 

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



糞 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoESCNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE DISPENSA 

亀  



Po96es BA,31 mar9o de 2020. 

Joao P- ・  . Ribe' do Nascimento 
Presidente Da 'omisso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N。  073/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 076/2020 

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder presta 百o de servi9os de 
montagem e desmontagem e manuten9ao da estnitura em divis6rias de madeira, garantindo assim, a 
continuidade dos servi9os prestados atraves da Secretaria de Sa丘de deste Municipio. Por isso, e para 
restabelecer a ordem e o bom funcionamento do ente p"blico peo que se firme contrato com respectiva 
empresa abaixo por apresentar proposta mais vantajosa, obedecendo s normas da Lei 8.666/93, conforme 
especifica 且o da Secretaria Municipal de Sa"de solicitante do objeto; 

CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Jurdica desta Prefeitura que recomendou por 
Dispensa de Licitaao; 

CONSIDERANDO que a empresa atendeu as exigencia de qualifica 百o fiscal e trabalhista e jurdica; 

CONSIDERANDO que h自  disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 
contrata 百o, conforme informa叫o do contador deste Municipio. 

CONSIDERANDO, que a rela きo do art. 197 com o inciso XXI do art 37, ambos da Constitui9o,' da 
perfeita harmonia. Os termos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do Poder Pablico local a 
competencia. Referida competencia se espraia pelas seguintes matrias: a) regulamenta9o; b) fiscaliza o; c) 
controle; d) execu9喜o do servi9o, que poder ser feita diretamente ou atrav's de terceiros e tambm por pessoa 
fisica ou jurdica de direito privado. 

CONSIDERANDO, duas certeza: a) a administraao p"blica, como regra, deve contratar por meio de 
licitaao; b) o Poder politico local jamais se eximir de prestar o servi9o p"blico a sua popula 百o. Ambos so 
principios constitucionais expressos, portanto, principios que devem ser obedecidos por todas as normas do 
Estado, inclusive pela Lei n。 8.666/93. 

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

Com base no parecer juridico que concluiu que, objetivando cumprir os principios da legalidade, 
moralidade e publicidade, opinou pela Dispensa de por tratar-se de servi9os necessrios ao atendimento das 
finalidades precipuas da Administra 豆o. Por essas razes comiss貢o cumpre o apontado no parecer Juridico, 
usando art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto Federal n。  9.412/2018, para a contrata 百o de ANDRE 
RODRIGUES DA SILVA, pessoa fisica, Inscrito no ' ' b o n。  007.317.245-69, com endere9o na Rua 
Aloisio Rocha, 133, Centro, Po叫es - BA 	45.260.000, co 	alor R$ 6.715,00 (seis mil setecentos e 
quinze reais). Registre-se e Publique- ・． ノ  

Keli Crig,. i' -'t Santos Gomes 
Membro da Comisso 

Ma妬冨発長蓄君気命五ー  
Membro da Comisso 



It !!kE!ThIA MUNICIPAL DE POcoES 

昌CNPJ: 14.200.242/tJUUl-65 

~ 

ATA/PARECER DA COMISSAO 



Keli Crisitfi訳Jth Sn 
Membro da Comiss白o 

Mfluとia'T6iSciiR53ha 
Membro da Comiss白o 

Po6es - Ba, 31 de maro de 2020 

Nascimento 
te 

I7 !1EFEITU1A MUNICIPAL DE POcoES 

昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE LICITA9AO 073/2020 

Reuniao da Comiss白o Permanente de Licita"o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Portaria n。  006/2017. Reunida com a finalidade especifica de 
instru"o de processo de DISPENSA DE LICITA9AO, art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 
e Decreto Federal no 9.41212018, modificada pela Lei no 6.993194 

Objeto 
presta9百o de servios de montagem e desmontagem e manuten9ao da estrutura em 
divis6rias de madeira, garantindo assim, a continuidade dos servi9os prestados atrav白s 
da Secretaria de Saロde deste Municipio 

;ontratado ANDRE RODRIGUES DA SILVA, pessoa fisica, Inscrito no CPF sob o n。  007.317.245- 
69, com endere9o na Rua Aloisio Rocha, 133, Centro, Po96es ・  BA, CEP 45.260.000 

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 ANDRE RODRIGUES DA SILVA, pessoa fisica, Inscrito no CPF 
sob o n。  007.317.245-69, com endere9o na Rua Aloisio Rocha, 133, Centro, Po96es - BA, CEP 
45.260・ 000, com um valor global de R$ 6.715,00 (seis mil setecentos e quinze reais). Ap6s an白lise 
profunda sobre a contrata9白o em comento, ressaltando ter sido dada a devida import合ncia ao fato 
de que o pre9o apresentado esta condizente com os praticados no mercado, conforme laudo de 
avalia'o, n白o havendo, portanto, superfaturamento. Nesse i nterim, somos de parecer favorvel, 
pela configura9台o da Dispensa de licita9白o, na conformidade do art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e 
Decreto Federal n。  9.412/2018. Devendo, pois, ap6s a devida homologa"o pelo chefe do Poder 
Executivo, do nosso parecer, proceder a devida publica"o nos meios legais, para que surta os 
efeitos desejados. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reuni白o. Assim sendo, eu 
Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento, Presidente, lavrei o presente registro de acontecimentos que, 
depois de lido e se aprovado, segue assinado por Mim Presidente e demais membros da Comissao 
de Licita9自o. 

COntratado 



Po96es - Ba, 01 de abril de 20 

Jo白o Pedro ;'' iro do Nascimento 
Presi ente 

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

ADJUDICA9AO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAいO N。  073/2020. 

A Comiss百o Permanente de Licita9ョo de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93 e Decreto Federal no 9.412/2018, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Jur「dico, 
ADJUDICA o objeto da presta弾o de servi9os de montagem e desmontagem e manuten"o da 
estrutura em divis6rias de madeira. aarantindo assim, a continuidade dos servicos orestados 
atraves aa b ecretana ae sauae aeste Municiplo. vusanao a contrata9ao os /\NLM(ヒ  KOUKIUUts 
DA SILVA, pessoa fisica, Inscrito no CPF sob o n。  007.317.245-69, com endere9o na Rua Aloisio 
Rocha, 133, Centro, Po96es - BA, CEP 45.260.000, pelo valor global de R$ 6.71 5,00 (seis mil 
setecentos e quinze reais) 

$ 
I‘一 ‘ 魁● ・、，一  reiu 、  risiina LI " an os uomes 

Membro da Comiss白o 

＼、ノマゃe胃づ2一で～ー  
Marlucia Teixeira Rocha 

Membro da Comiss白o 



carenhas 
ipal 

ti !REFEIThRA MUNICIPAL DE POcoES 

編CNPJ: 14.200.242/0001-65 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITACAO N。  073/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Decreto 
Federal n。  9.412/2018, e suas altera6es posteriores, e no Parecer Juridico, Ratifica o procedimento 
de contrata きo direta por Ato da DISPENSA DE LICITACAO n。  073/2020, referente a prestaao de 
servi9os de montagem e desmontagem e manuten9言o da estrutura em divis6rias de madeira, 
garantindo assim, a continuidade dos servios prestados atravds da Secretaria de Saude deste 
Municipio. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrataao de ANDR RODRIGUES DA 
SILVA, pessoa fsica, Inscrito no CPF sob o n。  007.317.245-69, com endere9o na Rua Aloisio 
Rocha, 133, Centro, Po96es ・  BA, CEP 45.260.000, pelo valor global de R$ 6.715,00 (seis mil 
setecentos e quinze reais), vigencia do contrato de 01/04/2020 at 30/06/2020. Ora ratificado. Po96es, 
Estado da Bahia, 01 de abril de 2020. 

Gabinete do Prefei o. I de abril de 2020. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CERTIDAO DE PUBLICA9AO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITA9AO N。  07312020 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determina"o legal, o parecer conclusivo 
do processo de DISPENSA DE LICITAAO, cujo objeto 白  a presta9白o de servi9os de montagem e 
desmontagem e manuten9白o da estrutura em divis6rias de madeira, garantindo assim, a 
continuidade dos servicos Drestados atraves da Secretaria de Sa"de deste MunicIpio. Mediante 
exposto lan9o o Ato Tormal para a contrata9ao ae ANUKb NUUKI(iUtb U/k b1LV/k, pessoa Tisica, 
Inscrito no CPF sob o n。  007.317.245-69, com endere9o na Rua Aloisio Rocha, 133, Centro, 
Po96es - BA, CEP 45.260.000, pelo valor global de R$ 6.715,00 (seis mil setecentos e quinze 
reais), foi devidamente divulgado com publica9白o no mural da Prefeitura 

Po96es, BA, 01 de abril de 2J20 

EIi an s。  呼ィノ 

 

。ecreiario iviunicupau ae 'mini" iaoe rianejameruo 

● 



Gabinete do Pref; to, 0l dqabril de 2020. 

carenhas 
ipaI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  073/2020 

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 e Decreto Federal n。  
9.412/2018, e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITACAO no 073/2020 - Objeto: 
presta9ao de servi9os de montagem e desmontagem e manuten9ao da estrutura em divis6rias de 
madeira, garantindo assim, a continuidade dos servi9os prestados atraves da Secretaria de Sa"de 
deste Municipio. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrataao de ANDRE RODRIGUES 
DA SILVA, pessoa fisica, Inscrito no CPF sob o n。  007.317.245-69, com endere9o na Rua Aloisio Rocha, 
133, Centro, Po"es - BA, CEP 45.260.000, pelo valor global de R$ 6.715,00 (seis mil setecentos e 
quinze reais). 

A Comisso Permanente de Licitaao, atraves de seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: R$ 6.715,00 (seis mil setecentos e quinze reais). 

● 



carenhas 
ipal 

UPREFEITURAMUNICIPAL DE POcoES 

畿CNPJ: 14.200.242/0901-65 

Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autorizaao de presta9ao de servi9os de montagem e desmontagem e manuten9o da 
estrutura em divis6rias de madeira, garantindo assim, a continuidade dos servi9os prestados atrav6s 
da Secretaria de Sa'de deste Municipio. Mediante exposto lan9o o Ato formal pan a contrataao de 
ANDR RODRIGUES DA SILVA, pessoa fsica, inscrito no CPF sob o n。  007.317.245-69, com 
endere9o na Rua Aloisio Rocha, 133, Centro, Po96es - BA, CEP 45.260.000, pelo valor global de R$ 
6.715,00 (seis mil setecentos e quinze reais), e posterior quita叫o. 

Gabinete do Prefei a. I de abril de 2020. 



難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CONTRATO 

e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LOCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO N。 119/2020 FMS 

薫轟窪 

護麟曹  

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

・ 麟鷺鷺鷺

麟鷲難難  

2熊亘MUSICIPALtITu. 

糾一・嘱“ I .. o pe.o/ 

Rua: Cardeal da Silva,げ75, centro, Po 。es-M Eone: (77) 3431435i 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNN: 11.113324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

a) O Regime de Execu"o do presente Contrato 白  de Preo por item, independentemente de 
transcri"o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94 
b) De 03 dias, a partir da solicita9白o da Contratante 
e) A a,o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, n白o eximir 自  contratada 

de total responsabilidade na execu"o do contrato 
§1。  0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar aps adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera96es da 
Lei 8.883/94 

a) 0 Regime de Execução do presente Contrato é de Preço por item, independentemente de 
transcrição, e 6 Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas atterações introduzidas pela Lei 
Federal N° 8.883/94. 
b) De 03 dias, a partir da solicitação da Contratante. 
c) A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá it contratada 
de total responsabilidade na execução do contrato. 
§ 1° 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, só se concretizará após adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as alterações da 
Lei 8.883/94. 

CLUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at o dia 30 de Junho de 2020, e de 

acordo com as solicita加es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 

1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato será da data de sua assinatura atte o dia 30 de Junho de 2020, e de 

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

1.058 do Cádigo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA - PRECO, CONDI9OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Preo Total do objeto ora contratado ser de R$ 6.715,00 (seis mil setecentos e quinze 
reais), resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os 

4.20s Preos ofertados sero fixos e irreajust自veis 

§1。 Nos preos ofertados na proposta do Contratado j自  esto inclusos todos os custos e 

despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 

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

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

§3。 Quando houver erro de qualquer natureza na emisso da Nota Fiscal! e! ou Recibo, o 

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

Corre9o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de 

qualquer reajuste ou atualiza"o do valor contratual. 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Prego Total do objeto ora contratado será de R$ 6.715,00 (seis mil setecentos e quinze 
reais), resultante das quantidades constantes da proposta de Pregos. 

4.20s Preços ofertados sera° fixos e irreajustáveis. 

§ 1° Nos preços ofertados na proposta do Contratado ja estão inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a impficar no fiel cumprimento 

deste instrumento. 
§ 2° 0 pagamento serb efetuado, em ate 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 
§ 3° Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de 

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

qualquer reajuste ou atuafização do valor contratual. 

CLUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

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

Orament自ria a seguir especificada 

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

Orçamentária a seguir especificada: 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Fisica 

FONTE 02— Receitas e Transf. de Impostos 

CLUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGA6ES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 
CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 

PP*U(ITU*A fl MUHICtPALocoes 

  

Rua: cardeal da Silva, no 15, centro, Po96es-BA, Fone: (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Pogões-BA, Fone: (77) 3431-4350 

p・‘一”・叫“,・電・,・”J 

   



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

6.1.1 A CONTRATADA dever自  fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE 
6.1.2 A CONTRATADA ser legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga加es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu"o deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securitrios, comerciais e outros fins, a eles n白o 
se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impericia ou 

imprud6ncia, na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza"o ou 

acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu戸o do contrato 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades 

	

a 	de abastecimento contido no Edital. aue' oarte intearante deste Contrato 

	

ー 	D,iA) iwconnecer os aireitos oa aaministra9ao, em caso ae rescisao aaministrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

6.1.7 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as condi96es 
de habilita9白o e qualifica"o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei 
no 8.666/93 

6・ 1・ 8 comunicara Prefeitura Municipal de Po加es Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias ロ  teis ap6s a verifica"o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova●o, em at白  5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de 
sua ocorrncia, sob pena de n白o serem considerados; 

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

Pargrafoo nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
a) Prova de regularidade junto 自  Fazenda Municipal; 
b) Prova de regularidade junto 自  Fazenda Estadual; 

	

- 	c) Prova de reqularidade iunto 自  Fazenda Federal. referente a Divida Ativa da Uniao e 

	

' 	I IDUtOS i-eaerais, junto ao iNbS; 

d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 

e) Prova de regularidade junto a Justia do Trabalho. 
6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Cl白usula Quarta, as obriga加es financeiras decorrentes 
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 A fiscaliza戸o do fornecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 
6.2.3 Poder a fiscaliza"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 reclamaゆes que fizer, sem prejuizo de 
outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 
6.2.4 Ordem de Compra 

CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES 

CoeS Rua: Cardeal da Silva, n。  75, centro, Po96es-BA, Fone: (77) 3431-435 

41・“～・リ”・ノ  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

7.1 Para a aplica"o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra9白o P自blica e a reincid6ncia na 
prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san加es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784199: 

7.1.1 Advert6ncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 
e/ou contratado, sendo cabvel 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 a s comina"es legais, garantida a prvia e ampla defesa em 

processo administrativo 
7.1.3 A inexecu"o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu"o do contrato, 
sujeitar o contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da 

a 	infrac白o. obedecidos os seouintes limites m自ximos 

ー 	S lUto( aez por centoj sobre o vator aa parceia tixa iniciai, em caso ae aescumpnmento totai aa 
obriga"o, inclusive na recusa do adjudicatrio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 

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

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

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

ao trig白simo 

7.1.3.1 A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra9含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, alm da perda desta, a contratada 
- 	responder Dela sua diferenca. aue ser descontada dos p aaamentos eventualmente devidos 
w 	peia A aministra9ao ou, ainaa, se tor o caso, coDracla juatciaimente 

7.1.3.4 N自o tendo sido prestada garantia, 白  Administra"o se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7.1.3.5 As muitas previstas neste item n白o tm carter compensat6rio e o seu pagamento nao 

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

7.1.4 Sero punidos com a pena de suspensきo temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra"o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposi叩es legais citadas 
7.1.5 Sero punidos com a pena de declara9ao de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra"o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni"o ou 

ate que seja promovida a reabilita,o perante a autoridade competente para aplicar a ounico 
os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 	 I 

?O
t 	PS PSITVA flOCS Rua: Cardeal da Silva, n 75, centro, Poes-BA, Fone: (77) 3431-4350 刀 I 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUいO E DA RESCISAO 

8.1 A rescis白o poder ser: 

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

com as consequencias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os motivos 

aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  6.666/93 e suas posteriores altera96es, 

sem prejuizo de outras san加es previstas nesta mesma lei; 

8.3 A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequ6ncias 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 

reconhecido pelas partes os direitos da Administra"o P自blica, em caso de rescis白o 

administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n ・  8.666/93 e suas altera加es. 

8.4 Poder ainda o Municipio de Po"es, BA, a seu crit白rio exclusivo e a qualquer tempo 

rescindir o contrato mediante prvio aviso 自  empresa contratada, com anteced6ncia minima de 

~ 	30 (trinta) dias, ficando obrioada ao ressarcimento dos oreiuizos a aue a contratada n白o tenha 

ー 	aaao causa e aos pagamentos aeviaos peia execu9ao ao (JUN I KA I U ate a aata aa rescisao 

8.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo nao cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 

especifica"es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias' teis, contados 

da intima"o do ato 

8.6 Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da 

legisla9白o especifica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o 

CLAUSULA NONA ・  CONDI9OES GERAIS 

9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi白rios, planos 

estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 

executado por ela; 

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

Contrato, quando necess自rio por conveniencia dos servi9os ou da Administra"o, respeitados os 

limites leaais e os direitos asseaurados 自  CONTRATADA: 

' 	i ・ a integram o presente uontraro, inaepenaentemente cm transcn9ao, 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 白  regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma duvida em casos 

omissos 

CLAUSULA DECIMA ・  COBRAN9A JUDICIAL 

10.1 As import自ncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu"o, 

constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 

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

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA~ FORO 

P聾  fl t&UHICIflLe!ooes 
4”ー“・“声“・ ,ノー／  

  

1 

 

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

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po"es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"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, 01 de Abril de 2020 

Lean d ro 
Pr feit 

Co 

"jo Mas' 
Munic中C 
ratante 

Jorge Luj.Santos Lemos 
Secretrio Municipal de Saade 

Contratante 

AND ES DA SILVA 
ntratado 

Testemunhas 

ーS) 

 

瑠躯;k(J3 'IS )SCYD 
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Di自rio Oficial do 
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PAUNICIPIO Po96es Poções 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES 
ESTADO DA BAHIA 

007.317.245-69,com endereço 	comercial a Rua 
Aloisio Rocha, n" 133,Baino: Centro, Poções-BA, 
CEP: 	45.260-000, 	objeto 	montagem 	e 
desmontagem, 	e 	manutenção 	da 	estrutura 	de 
divisórias em madeira para a nova instalação do 
hospital que será destinado a receber posslveis 
pacientes com sintomas e diagnóstico ao novo 
coronavirus 	— 	COVTD-19, 	cm 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde, 

RS 6.715,00 

JOHN RAMICLE DOS SANTOS SANTOS 
07691634595, 	pessoa 	juridica 	de 	direito 
privado.inscrito no CNN sob ri" 29.484.398/0001-
60,com endereço comercial a RuaMaria Pacheco, 
if 660B,Bairro: Zabel°. Vitoria da Conquisto-BA. 
CEP: 45.078-424 objeto instalação, manutenção e 
revisão gend em aparelhos elan) hospitalar nit 
Unidade de Pronto Atendimento 24 horas c na nova 
Matutação do hospital que serf) destinado a receber 
possíveis pacientes com sintomas e diagnóstico ao 
novo coronavirus — COVID-19, corno medidas 
nventivas 

CONTRATO N° 120/2020 
FMS 

R$ 12.550,00 

06/04/2020 A 
30/04/2020 

DISPENSA N° 

074/2020 

ROSAN1LZA PEREIRA DE SOUZA, CNN 
32.590.872/0001-43 	endereço comercia154 	PCA 
Cel. Raimondo P. de Magalhães, 284 Comercio, 
Centro/Poções 	- 	Bo, 	CEP: 	45260-000 	objeto 
fornecimento de TNT cm role de 50mt, que serão 
utilizados 	na 	confecção 	de 	mascaras, 	come 
medidas preventivas a respeito do Coronavirus 
(COVID-19Ldetdinados 	aos 	profissionais 	que 
ratio nas Barreiras de Vigilância e os demais 
profissionais 	de 	Sande 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Sande 

CONTRATO N" 136/2020 
FMS 

R$ 12.232,00 

08/04f2020 A 
30105/2020 

DISPENSA N° 

076/2020  

MODULO 	INSUMOS 	ACROPECUARIOS 
LIDA, pessoa jurfdica de direito privado.inscnio 
no CNN sob if 05.831.541/0001-85.00m endereço 
comercial 	a 	Prays 	Victor 	Brito, 	n°15,Centro. 
Vitoria da Conquista -BA, CEP: 45000235 objeto 
aquisição de pulverizadores para higienizaçâo de 
ambientes, como medidas preventives a respeito do 
Coronavinis 	(COVID-19), 	cm 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saida, 

CONTRATO N° 141/2020 
FMS RS 11.060.00 17/04/2020 A 

10/04/2020 

DISPENSA N° 

079/2020 

ANDRO 	INSTITUTO 	DE 	ANDOLOGIA 
LTDA, pessoa juridic& de direito privado,inscrito 
no CNIU 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 
PROCEDWENTOS CIRÚRGICOS pare retirada 
de duas hérnias, cons pedido lirninar, Processo n" 
0000125-40.2020.805.0199, do Sr Joao Cleiton 
Lopes cm atendimento a Seen:tam Municipal dc 
Saúde, 

CONTRATO N" 137/2020 
FMS 

R$ 5.130,00 
13/04/2020 A 
30/04/2020 

DISPENSA N' 

078/2020 

BANCO DO BRASIL SA, Pessoa huidica de 
direito 	privado, 	sociedade 	anúmina 	Aorta, 	de 
economia 	mista, 	inscrita 	no 	CNPI 
00.000.000/0001-91, com sede no Setor Bancário 
Sul, Bloco C, Late 32.24' Andar. Brasilia, distrito 
Federal, 	nesteato representada por seu gerente 
geral, 	o 	senhor 	Bieber 	Santos 	de 	Menezes, 
brascleiro,casado,bancirio,Carteira dc Habilitação 
if 01972523230, 	Detran/BA 	e 	CPEF/MF 	n° 
961.124.095-34 objeto locação desistema web de 
Licitações e realização de pregão e dispensa, na 
forma eletroniea, com base no decreto Federal a° 
10.024/2019 e Decreto Municipal Tr 141/2020 que 
regulaumeta a lieitação,na modalidade pregão, na 
forma 	elevOnica,para 	aquisição 	de 	bens 	e 	a 
contratação 	de serviços 	comuns, 	incluindos 	os 
serviços 	de 	Engenharia 	em 	atendimento 	a 
Secittaria Municipal de Saúde deste município, 

CONTRATO N" 133-2/2020 
EMS 

R$ 4.921.00 

06/04/2020 A 
31/12/2020 

DISPENSA N° 

075/2020 

EUCAR COMERCIO DE PECAS PARA 
VILICULOS SERVIÇOS E TRANSPORTE 
LIDA, 	inscrito 	no 	CNPJ 	sob 	o 	if 

CONTRATO N' 119-1/2020 
EMS 

01/04/2020A 
31/12/2020 

PREGÃO N° 022/2019- 
SRP 

19de 
MTera-feira

19 de Maio dc 2020 
35-Ano ・ N.790 

Terga-teira 
19 de Maio de 2020 

35 - Ano - N° 790 



胃冨晶aio de 2020 
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ADJUDICA叫O DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  073/2020. 

A Comisso Permanente de Licita o de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso n,da Lei 8.666/93, 
e o Decreto Municipal n。  131/2020, Portaria do Minist'rio da Saide n 188/2020 e suas altera96es 
posteriores, e no Parecer Jiuithco, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITAAO N 073/2020. 
OBJETO presta 喜o de servi9os em montagem e desmontagem, e manuten9o da estrutura de divis6rias 
em madeira para a nova instala9ao do hospital que ser destinado a receber possiveis pacientes com 
sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID- 19, em atendimento CONTRATADO ANDRE 
RODRIGUES DA SILVA, pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CPF sob n 007.31 7.245・69,eorn 
endere9o comercial a Rua Alolsio Rocha, n。  133,Bairro: Centro, Po96es-BA, CEP: 45.260-000,Valor 
global do objeto Adjudicado' de: RS 6.715,00 (seis mil setecentos e quinze reais).Com Vigncia 
30/06/2020, Comiss百o Permanente De Licitado, 01山abril de 2020. Joo Pedro Ribeiro Do Nascimento 
・ PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N 073/2020 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, corn base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, e suas 
altera96es posteriores, e no Parecer Jurdico, torna p'blico a Ratifica き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 contrata9百o direta de ANDRE RODRIGUES DA SILVA, 
pessoa juridica de direito privado,inscrito no CPF sob n。  007.31 7.245-69,com endere9o comercial a Rua 
Aloisio Rocha, no l33,Bairro: Centro, Po6es-BA, CEP: 45.260-000,0 OBJETO prestaao de servi9os em 
montagem e desmontagem. e manuten9'o da estrutura dc divisrias em madeira para a nova instalaao do 
hospital que ser' destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus 
ー  COVID・19, em atendimento Valor de R$ 6.715,00 (seis mil setecentos e quinze reais com Vigencia 
30/06/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LiCiTACAdevendo ser celebrado o 
contrato com: ANDRE RODRIGUES DA SILVA, Gabinete do Prefeito, 01 de abril de 2020). Leandro 
Ara]jo Mascarenhas ・  Prefeito Municipal 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N 073/2020. 

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 modifica6es introduzidas pelas 
Leis no 8.883/94 e n 9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITACAO NU 073/2020. ー  OBJETO presta悼o 
de servi9os em montagem e desmontagem. e manuten9百o da estrutura de divis6rias em madeira para a 
nova instala o do hospital que ser destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico 
ao novo coronavirus - COVID- 19, atentando ao Parecer da COMISSAO PERMANENTE DE 
LICITACAO, HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITACAO, para a contrata 百o direta da 
empresa ANDRE RODRIGUES DA SILVA, pessoa juridica de direito privado・ inscrito no CPF sob n。  
007.317.245・69,com endere9o comercial a Rua Aloisio Kocta, if' iii,isaino: Lemro・  YOOeS-bA・  LUX: 
45.260-000,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, atrav's de seu Presidente, dever tomar as 
medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servifo de: RS 6.715,00 (seis mil setecentos e quinze 
reais).) com Vigncia 30/06/2020). Gabinete do Prefeito. 01 de abril de 2020. Leandro Arajo 
Mascarenhas - Prefeito Municipal 

Po96es Di'rio Oficial do 
MUNIC~ 
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EXTRATO Do CONTRATO N。119/2020 FMS 
DISPENSA N 073/2020 

CONTRATANTE - PREFEITIJRA MUNICIPAl flF pnrAcc ('flK rflrrnk WT'TrTTW1,、．ー  
FUNDO MUNICPAL DE SAI'JnF in命にに7る岳二にに半ン1,散訟二】】君今凸 1パー-Irハ、かyyt1 

9烈烈,と§l竺・ 7乞二聖巴乞99竺g二 CEP. 45.260・000. representad師。  ふ膏  茄‘§流こ五晶こ  
CONTRATADO ANDRE RODRIGUES DA SILVA, pessoa jurdica de direito nrivacInincritn tin CP 
sob n O07.3 l7.245-69,com endere9o comercial a Rua Aloisio kocha. no l33,llairrrr Centro. PnrAec.flSrun. A 

讐竪
5.260-000,OBJETO presta9o de servi9os em montagem e desmontagern,e品-ijt篇an tia 

estrutura de divis6rias em madeira tara a nnv . inqtaL.rうn .1二 hハ。，、；ふ二にこニニ二こに二ごプと 』とl讐  
Possiveis pacientes cmn sintomas -Possiveis pacientes cmn sintomas edia2116stico ao no .Possiveis pacientes cmn sintomas edia2116stico ao nom cnTnnm -------------possveis pacientes com sintomas e diagn stico ao flnvn enronavinic - rnvinio 
Oriundo 山  Dispensa de Licitacao N。  Oカノ202W flAt2 ln Cnntntn霜hA /命‘0二一iこご‘に二ごご竺＃ニ  
67 15,00 (seis mil setecentos e auinze reais'l 30ノavmフO Serretrn4n Xィ.ニ需二1 こ二二ら二ご：プ〒ツ  
Santos Lemos. Prefeito - Leanilrn Arni.in Mici'口rPnl 

S 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POGOES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Pogews 
ESTADO DA BAHIA 

007.317.245-69.com 	endereço comercial a Rua 
Aluisio Ruche, ri' 133,13airro: Cenho, 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 sent destinado a receber possiveis 
pacientes com sintomas e diagnóstico ao novo 
earonavtrus — COVID-19, 	em 	atendimento a 
Secretaria Municipal de Saudi..  

R$ 6.715,00 

JOHN RAM1CLE DOS SANTOS SANTOS 
07691634595, 	pessoa 	jurídica 	de 	direito 
privadojnscrito no CNN sob n° 29.484.398/0001-
60,com endereço comercial a RuaMaria Pacheco, 
n° 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 tia nova 
instalação do hospital que será destinado a receber 
possíveis pacientes com sintomas e diagnóstico ao 
novo coronavirus — COV1D-19, como medidas 
preventives  

CONTRATO N" 120/2020 
FMS 

RS 12.550,00 

06/04/2020 A 
30/04/2020 

DISPENSA N° 

074/2020 

ROSANILZA PEREIRA DE SOUZA, CNN 
32.590.872/0001-43 	endereço coinercia154 	PCA 
Col, Raimundo P. de Magalhies, 284 Comercio, 
Centro/Poções 	- 	Ba, 	CEP: 	45260-000 	objeto 
fornecimento de TNT cm rolo de 50mt, que serio 
utilizados 	na 	confeccio 	de 	mascaras. 	como 
medidas preventives a respeito do Corona virus 
(COVID.19),destinados 	aos 	profissionais 	que 
estão nas 	Barreiras de 	Vigilância e os demais 
profissionais 	de 	Saúde 	on 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal dc Saúde  

CONTRATO N° 136/2020 
FMS 

RS 12.232,00 

08/04/2020 A 
30105/2020 

DISPENSA Pr 

076/2020 

MODULO 	INSUMOS 	AGROPECUARIOS 
LTDA, pessoa jut-Mica de direito privatioinsmito 
no CNN sob n" 05.831.541/0001-85oom endereço 
comercial 	a 	Praça 	Victor 	Brito, 	n"15,Centro, 
Vitoria da Conquista -BA, CEP: 45000235 objeto 
aquisiçio de pulverizadores pare higienização de 
ambientes, conto medidas preventivas a respeito do 
Coronavirus 	(COVID-19), 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal dc 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, peyote jusidica de direito privarksinscrito 
no CNN sob n' 68.18 I .838/0001-49,com endereço 
comercial Avenida 0,24'10 Santos. ne444,Bairro: 
Recreio. 	Vitoria 	da 	Conquista 	-BA, 	objeto 
prestação 	de 	serviços 	na 	realização 	de 
PROCEDIMENTOS CIFIÜRGICOS para retirada 
dc duas hernias, com pedido liminar, Processo n° 
0000125-40.2020.805.0199. 	do Sr Milo Cleiton 
Lopes em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saúde,  

CONTRATO N" 137/2020 R$ 5.130,00 

FMS 078/2020 
13/04/2020 A 
30/04/2020 

DISPENSA N° 

BANCO DO BRASIL S.A, Pessoa luridica de 
direito 	privado, sociedade anómina aberta, de 
economia 	mista, 	inscrita 	no 	CNN 
00.000.000/0001.91, com sede no Setor Bancário 
Sul, Bloco C, Low 32,24" Andes, Brasilia, distrito 
Federal, nesteato representada por seu 	gerente 
geral, 	o 	senhor 	Metier 	Santos 	de 	Menezes, 
brascleiro,casado,bancário,Caitcám dc Habilitação 
C 01972523230, 	Detran/BA 	e 	CPEF/MF 	n° 
961.124.095-34 objeto locação desistema web de 
Licitações e realização de pregão e dispense, na 
forma eletronica, com base no decreto Federal n° 
10.024/2019 e Decreto Municipal n° 141/2020 que 
rcgulamneta a licitacio,na modalidade pregão, na 
forma 	eletronica,para 	aquisição 	de 	bens 	e 	a 
contratação de serviços comuns, 	incluindos os 
serviços 	de 	Engenharia 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Saúde deste municipio,  

CONTRATO N° 133.2/2020 
FMS 

RS 4.921,00 

06/04/2020 A 
31/12/2020 

DISPENSA N' 

075/2020 

EUCAR COMERCIO DE 	PECAS PARA 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N 073/2020. 

A Comissio Permanente de Licita 言o de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, 
e o Decreto Municipal n。  131/2020, Portaria do Minist6rio da Sade n 188/2020 e suas altera96es 
posteriores, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N 073/2020. 
OBJETO presta9ao de servi9os em montagem e desmontagem. e manuten9'o da estmtura de divis6rias 
em madeira para a nova instala9ho do hospital que ser' destinado a receber possiveis pacientes com 
sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID- 19, em atendimento CONTRATADO ANDRE 
RODRIGUES DA SILVA, pessoa jurdica de direito privado,inscrito no CPF sob n007.3 17・245-69,com 
enderego comercial a Rua Aloisio Rocha, no 133,Bairro: Centro, Po96es-BA, CEP: 45・260-000,Valor 
global do objeto Adjudicado ' de: RS 6.715,00 (seis mii setecentos e quinze reais)・Com Vigncia 
30/06/2020, Comiss5o Permanente De Licitaao, 01 dc abril de 2020. Jo'o Pedro Ribeiro Do Nascimento 
- PRESIDENTE DA COMISSAO; 

八 APrefiei認器. O DO ATO FORMAL DE DISPENSA. DE LICITAO N 073/2020.pal de Poes -. Bahia, com base no art. 24. Inciso II, da Lei 8.666/93. e suas 

’ 	，携繋讐 pos tenAfl tTO讐ると聖 ['a讐er .Iuridtco, torna pblico aBatifica 自o血 Ato da DISPENSA DE 
ごyI -t J- \;fly"" UIぎ‘yLU, yonPrme 門recer aa WM!SSAO PERMANENTE DE 	LICITAく】AO e 

ニ票濫に票票才讐l票卿先誉curador Jundico Municipal vem一  formalizar きPISPENSA DO 
'‘、、～りL

ノり二！し」
’’、七 I」やI annjI、itj・  para eontrataao direta ce ATJL)Ith IWLIRIGUES DA SILVA, 

Il'i''9製とrl(サca讐讐警とpnv叩o・insc三tiくやo U1'F§竺nJ叫7・317・245-69,com endere9o comercial a Rua 
i-tivisio iwcna, ir 1.'s・ uairro: Lentro, ro9oes-ISA, CEP: 45・ 260-000,0 OBJETO presta戸o de servi9os em 
montagem e aesmontagern・  e nlanuten9ao cia estrutura de divis6rias em madeira para a nova instala9百o do 
nospi黒  que sen aesirnaco a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico ao novo coronavrusflflrTn In - 	.. 	. 

二どど二崇了 em讐n円inento vaior'c 1w, t ・ ノ.I型堅讐smil setecentos e轡inze reais com Vi郎neia 
JUtJU/LULU・  eunsianie ao respectivo rrocesso cte UJSPLNSA DE LiCiTACAdevendo ser celebrado o 
contrato com: ANDRE RODRIGUES DA SILVA, Gabinete do Prefeito, 01 de abril de 20201. Leandro 
nraujo iviasearennas - Yreteito Municipal. 

S 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  073/2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades da Lei n 8.666/93 com as modifica96es introduzidas pelas 
Leis n 8.883/94 e n 9.648/98. ante a DISPENSA DE LICITAC入O N。  073(2020. ー  OBJETO presta o 
de servi9os em montagem e desmontagem, e manutenao da estrutura de divis6rias em madeira para a 
nova instala'o do hospital que ser destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico 
ao novo coronavirus - COVID-I 9, atentando ao Parecer da COMISSAO PERMANENTE DE 
LICITA叫O, HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICIT A7AO, para a contrata9'o direta da 
empresa ANDRE RODRIGUES DA SILVA, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CPF sob n 
007.317.245-69,com endere9o comercial a Rua Aloisio Rocha, no 133,Bairro: Centro, Po96es-BA, CEP: 
45.260-000,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, atrav6s de seu Presidente, dever tomar as 
medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o de: itS 6.7 15,00 (seis mii setecentos e quinze 
reais).) com Vigncia 30/06/2020). Gabinete do Prefeito, 01 de abril de 2020. Leandro Ara&jo 
Mascarenhas - Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DO CONTRATO N。119/2020 FMS 
DISPENSA N。 073/2020 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DFUNDO MUNICPAL DE SADE, inscrito no CNPJ器鷲●器COOPART4/0001 -52.然AO DOsede Rua 
earaeai ca silva, h - ilanto Centro - CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos 
、～"'～…一、一～~～一 I、、Jレ～、」UIコo しノパ ouvt, pessoa jul-mica ae direito pnvado,inscrito no CPF 
SOD IY VU ノ il f ・24b-69,com endere9o comercial a Rua Aloisio Rocha, no 133,Bairro; Centro. Poc6es-13A 
'.Iコr. 't3・ Lou-uuuJ,vflJ」コ」 U prestaao ae servi9os em montagem e desmontagem, e manutencao da 
estrutura ue olvisonas em madeira para a nova instala戸o do hospital que ser白  destinado a receber 
possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID・19, em atendimento 
iriuncto cia uispensa Ge Licitaao N' 073/2020. Data do Contrato 01/04/2020; Valor do Contrato: RS 
o., ij・uu( seis mu setecentos e quinze reais), 30/06/2020 Secretario Municipal de Sade Jorge Luis 
santos Lemos, l'reteito - Leandro AraUjo Mascarenhas. 

S 




