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難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
ee'? 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 104/2020 

MODALIDADE LICITAT6RIA: DISPENSA DE LICITA9AO N。  086/2020 

UNIDADE SOLICITANTE:Secretaria Municipal de Saロde 

OBJETO: fornecimento de m白scara em tecido de algod百o, que serao devidamente 
higienizadas, entregues em embalagens plasticas lacradas, para as pessoas de maior 
vulnerabilidade social deste Municpio, como medidas preventivas a respeito Coronavirus 
(COVID-1 9) 

CONTRATADO: ROGERIO BRITO SOUZA, inscrito rio CNPJ sob n。  21.399.103/0001-46, 

Rua Tom白  de Souza, n。  135, Bairro Primavera, Po96es - Bahia, Cep 45.260.000 

VALOR GLOBAL: R$ 26.000,00 (vinte e seismil reais) 

EMBASAMENTO LEGAL:art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。 9.41 2/2018 e 
Portaria do Minist白rio da Saude n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a medida 

provis6ria no 926/2020 

DATA DA DISPENSA: 08 de maio de 2020 

DATA DA RATIFICA9AO:12 de ma'; de 2020 

DATA DA CONTRATA9AO:12 ds maio de 2020 

VIGENCIA: 12/05/2020 at白  23/07/2020 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAいO - PORTARIA N。  001/2020 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 104/2020 

OBJETO: fornecimento de m白scara em tecido de algod白o, que sero devidamente higienizadas, 
entregues em embalagens plasticas lacradas, para as pessoas de maior vulnerabilidade social 
deste Municipio! como medidas preventivas a respeito Coronavirus (COVID-19). 

AUTUA9AO 

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

secretaria e os documentos que adiante se v. 

劣  

Samanta de Araujo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

C OTA9AO 

、  



F - 回 	PREFEIT器MUNADO捉器DE POcoESIA 

~ 艦編 	SECRER鷺譜登！I器L DE SAUDE24/0001-52 

Em, 05 de Maio de 2020 

Oficio 216/2020 

Ao Gabinete, 

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

SOLICITACAO  

Exp6e-se a necessidade do fornecimento de mascaras em tecido de algodao, como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim, a assistencia 
qualificada atrav白s da Secretaria Municipal de Saude deste Municpio 

, 	Exmo. Sr. Leandro Araujo Mascarenhas 

D.D. Prefeito Municipal de POCOES 

Estimando a continua garantia da excelncia dos servi9os prestados pela Secretaria 
Municipal de Saude do Municipio de Po"es-BA, solicito que se inicie o Processo de 
Dispensa de Licita9ao para o fornecimento de mscaras em tecido de algod白o, que sero 
devidamente higienizadas, entregues em embalagens plsticas lacradas, que sero 
fornecidas as pessoas de maior vulnerabilidade social deste municipio, como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19). Justifica-se tal solicita頭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 saロde pロblica de importncia internacional decorrente do Coronavirus 
responsavel pelo surto de 2019, especificamente ao Art. 4 que diz 

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

§ 10 A dispensa de licita9白o a que se refere o caput deste artigo 白  tempor自ria e aplica-se apenas 
enquanto perdurar a emergencia de sa自de p"blica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus 

§ 2 。 Todas as contrata96es ou aquisi"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§ 3o do art. 8o da Lei no 12,527. de 18 de novembro de 2011 o 
nome do contratado, o n自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 possivel a contrata9百o de fornecedora de bens, servi9os e insumos de 
empresas que estejam com inidoneidade dedarada ou com o direito de participar de licita叫o ou contratar com 
o Poder P自blico suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de 白  nica fomecedora do bem ou servi9o a ser 
adquirido. Ilnduido pela Medida Provis6ria no926. de 2020) 

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

Art. 4。-。 B Nas dispensas de licita"o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as 

Rua: Card酬由 Silva1 75, C印tro, P円0お-Ba e-mail 加即cer輪ae潮7@9mail町ii, Faien附・4350 
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CNPJ: 11.113.324/0001-52 

condi叫es de: (Incluido Dela Medida Provis6ria n。 926, de 20201 

- ocorrncia de situa9白o de emerg白ncia; (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926. de 2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situa9白o de emerg白ncia; (Incluido Dela Medida Provis6ria n。  
926, de 20201 

III - exist白ncia de risco a seguranqa de pessoas, obras, presta"o de servi9os, equipamentos e outros 
bens, p自blicos ou particulares e (Incluido Dela Medida Provis6ria n。 926. de 20201 

IV - limita"o da contrata"o 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa9白o de emergencia. (Includo 
pela Medida Provis6ria n。 926. de 20201 

Art. 4-C Para as contratac6es de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da 
emera白ncia de oue trata esta Lei, n白o ser白  exigida a elabora9白o de estudos preliminares quando se tratar ae 
bens e servios comuns. (Incluido pela Medida Provisona nu iZb, ae ZUZU) 

Art. 4。-D O Gerenciamento de Riscos da contrata9ao somente ser exigivel durante a gest白o do 
contrato. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

Art. 4。-E Nas contratac6es para aquisi9ao de bens, servi9os e insumos necess自rios ao 
enfrentamento da emerg●ncia que trata esta Lei, ser admitida a apresenta‘昌o de termo de referncia 
simplificado ou de projeio b自sico simplificado. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926・  de 2020) 

§ 10 0 termo de referncia simplificado ou o projeto b自sico simplificado a que se refere 
o caput conter自: fincluldo pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

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

II - fundamenta9ao simplificada da contratacao; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

川  - descri9ao resumida da soluc'o apresentada; (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 
2020) 

IV - requisitos da contrata9ao; flncluido pela Medida Provis6ria n。 926. de 2020) 

V ・  crit'rios de medi9ao e pagamento; flncluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

VI - estimativas dos preos obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes par自metros: (Incluido 
Dela Medida Provis6ria no926. de 2020) 

a) Forlal ae uompras ao uovemo トeaerar (inciuiao peia MeaIaa vrovisqna n、」り  Zb, ae ZULU) 

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

c) sitios eletr6nicos especializados ou de domnio amplo (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 
20201 

d) contrata96es similares de outros entes pロblicos ou (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 
20201 

VII - adequa9白o or9amentria. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

§ 2 。 Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, ser白  dispensada a estimativa 
de pre9os de que trata o inciso VI do caput. (Incluidoffiela Medida Provis6ria no926, 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 Publico por valores superiores decorrentes de osdla96es ocasionadas pela varia"o de 
pre9os, hip6tese em que dever白  haver justificativa nos autos. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de  

Rua: cardeal da Silva, 75, Centro, P〔叩6es.Ba e-ma・l financeir叫aude20l7@gmacl.caii, Fone (77) 3431-4350 豊?oc6賛  
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2020) 2020) 

Art. 4。-F Na hip6tese de havei restri●o de fornecedores ou prestadores de servi9o, a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante justificauva, podera dispensar a apresenta9ao ae aocumentaao 
relativa 白  regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumpnmento ce um ou mais requisitos ae naDiilaau, 
ressalvados a exig白ncia de apresenta9白o de prova de reguiandade reiativa a sequriaaae 戸  ociai e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7。  da Gonstitui9aO. unciuiao oeia M eoioa rrovisoria 
no 926, de 20201 

Art. 4。-G Nos casos de licitac白o na modalidade preg白o, eletr6nico ou presencial, cujo objeto seja a 
aauisic白o de bens, servicos e insumos necess白rios ao enfrentamento da emergencia de que trata esta hei, os 
prazos dos procedimentos licitat6rios serao reduzidos pela metade. (Induido Dela Medida vrovisoria n" izo, ae 
2020j 

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

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

I 

§ 10 Quando o prazo original de que trata o caput for n自mero i mpar, este ser arredondado para o 
nmero inteiro antecedente, flncluido Dela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

§ 2。  Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente tero efeito devolutivo. (Incluido Dela Medida 
Provis6ria no 926, de 20201 

S 3。  Fica disoensada a realiza"o de audincia p"blica a que se refere o art. 39 da Lei no 8.666, de 21 
de iunho de 1993, para as licita96es de que trata o caput. (Incluido Dela Medida Provisona n。  JZb・  oe zuzu1 

Art. 4。-H Os contratos regidos por esta Lei terao prazo de dura●o de at白  seis meses e podero ser 
prorrogados por perodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situa叫o de emergencia de sa"de p白blica. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926. de 2020) 

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

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for número impar, este sera arredondado para o 
número inteiro antecedente. fIncluido pela Medida Proviseria n° 926, de 2020)  

§ 2° Os recursos dos procedimentos licitatedos somente terão efeito devolutivo. (Incluido pela Medida 
Provisória n° 926, de 20201 

§ 3° Fica dispensada a realizaçâo de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei n° 8.666, de 21 
de iunho de 1993, para as lidtações de que trata o caput. (I ncluido pela Medida Provisória n° 926, de 20201 

Art. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de ate seis meses e poderão ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situação de emergência de saúde pública. (I ncluido pela Medida Provisóda n° 926. de 2020) 

Art. 4°-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública 
podera prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões ao objeto contratado, em ate cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato. Induido 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 questao n白o ter como fornecer, em razao de n白o ter em seus 
estoques, por conta da grande demanda solicitada nos u ltimos dias. Para maiores 
esclarecimentos segue anexo Lei no 13.979/2020 e Decreto Municipal n。  158/2020 

E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, a empresa que nos 
fornece o produto em questão não terá como fornecer, em razão de não ter em seus 
estoques, por conta da grande demanda solicitada nos últimos dias. Para maiores 
esclarecimentos segue anexo Lei n° 13.979/2020 e Decreto Municipal n° 158/2020. 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cota96es realizadas pela mesma, 
a 	foi verificado aue a emoresa ROGERIO BRITO SOUZA 26041549860, 白  a aue melhor 
w 	atenae as aemanoas aesta secretaria. uom ISSO, solIcito que se proviaencie contrato entre o 

Fundo Municipal de Saude, inscrito no CNPJ 11,113.324/0001-52 e a empresa ROGERIO 
BRITO SOUZA 26041549860, inscrita no CNPJ sob n。  21.399.103/0001-46, cujo objeto 白  o 
fornecimento de m白scaras em tecido de algod白o, que ser白o devidamente higienizadas, 
entregues em embalagens plsticas lacradas, que serao fornecidas as pessoas de maior 
vulnerabilidade social deste municipio, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude, ficando o valor contratual em 
R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Vale ainda ressaltar que o contrato ter vigencia ao dia 
12 de Maio do ano em curso, com prazo at白  o dia 23 de Julho do mesmo ano. Para maiores 
esclarecimentos, segue tamb白m anexo Nota Informativa no3/2020-CGGAP/DESFISAPS/MS 
e Termo de Referencia Simplificado 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cotações realizadas pela mesma, 

41/ 	
foi verificado que a empresa ROGERIO BRITO SOUZA 26041549860, 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 ROGERIO 
BRITO SOUZA 26041549860, inscrita no CNPJ sob n° 21.399.103/0001-46, cujo objeto é o 
fornecimento de mascaras em tecido de algodão, que serao devidamente higienizadas, 
entregues em embalagens plasticas lacradas, que sera° fornecidas as pessoas de maior 
vulnerabilidade social deste municipio, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, ficando o valor contratual em 
R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Vale ainda ressaltar que o contrato tera vigência ao dia 
12 de Maio do ano em curso, com prazo até o dia 23 de Julho do mesmo ano. Para maiores 
esclarecimentos, segue também anexo Nota Informativa n°3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS 
e Termo de Referência Simplificado. 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota,o 
Or9ament白ria a seguir especificada 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orgamentaria a seguir especificada. 

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

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

Rua: cardeal da Silva, 75, callro. Po6es-Ba e-mail: linanceirosaude2Ol7@gmail  cmi, Fone (77) 3431.4350 Rua: Cardeal da Silva, 75, Centro. Poções-Ba 	financeirosaude2017@gmail corn, Fone. (77) 3431-4350 貰Po96es4 pogivo 



ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90一 32.00 - Material de Distribui9ao Gratuita 
FONTE 14 - Transfer白nda de Recursos 
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Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para 
a contrata"o de empresa para a presta9白o dos referidos servi9os acima citados, neste 
municipio 

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

Atenciosamente, 
ノノ／  

タg・L西蕪竺押竺一  
aec. Muflicipal ue aduue ne r!4.ue5 

● 

ーそー一ー一 

Rua: Cardeal da Silva, 75. Caitro, Pc るes-5a e-maiL financeir叫au」e2017@gmail can, Fme (77)3431-4350 
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Prefeitura Municipal de Po96es 

PCA DA BANDEIRA, 02 

CENTRO - POCOES 'BA CEP: 45260-000 

CNPJ: 14.242.20010001-65 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 

NUumero: OuOUSSI2U2O.E 

Nome/Raz白o Social 

Nome Fantasia 

Inscri9言o Municipal 

Endere9o 

ROGERIO BRITO SOUZA ・  ME! 

Ri CONFECCOES E ARTESANATO 

040409 	 CPFIc 

RUA RUA TOME DE SOUZA, 135 

PRIMAVERA POCOES ・  BA CEP: 45260-000 

CPF/CNPJ: 21.399.10310001-46 

, W RESSALVADO O DIREITODAFAZENDAMUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOSQUEVIEREMASER 

APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DEBITOS 

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICPIO 

Observa,o 

Esta certid言o foi emitida em 	25/04/2020 	com base no C6digo Tributrio Municipal 

Certid白o v白lida ate: 24/0712020 

Esta certid含o abrange somente ョ nscrigao Municipal acima identificada 

'*1190 de controle desta certid白o: 

~ I I I 

  

I 

 

I I 

 

II 

 

I I ~ 

 

I H I 

 

I 

 

I I I 

 

~ I~ 

   

            

Certidao emitida eletronicamente via internet. A aceita"o desta certid白o est白  condicionada 白  verifica9豆o de sua 
autenticidade na Internet, no endere9o eletr6nico 
https:/fpocoes.saatri.corn.br, Econ6mico - Certid白o Neqativa - Verificar Autenticidade 

Aten"o: Qualquer rasura ou emenda invalidar自  este documento. 

Impresso em 07/05/2020 き  s 11:36:14 



CNPJ 

21.399.103/0001-46 

RAZAO SOCIAL 

ROGERIO ERITO SOUZA 2604(549860 

INSCR19AO ESTADUAL 

12(1.873.649 

GOVERNO DO ESTADO DA RAlHA 	 Emissao: 07/05/2020 11:38 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid云o Negativa de D6bitos Tribut豆rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 ・  C6digo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certid白o No:o 20201341549 

Fica certificado que nao constam, at a presente data, pend色ncias de responsabilidade da pessoa tisica ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certid白o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 白  inexist6ncia de d白bitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de compet白ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pロblica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d'bitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Emitida em 07/05/2020, conforme Portaria n。 918/99, sendo vdlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissao 

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

Vlida com a apresenta‘自o Conjunta do cartao original de inscriG白o no CPF ou no CN4PJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda 



, 

競  
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: ROGERIO BRITO SOUZA 26041549860 
CNPJ: 21.39t103/0001-46 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dvidas de 
responsabilidade do sujeito passivo adma identificado que vierem a ser apuradas, 白  certificado que 
n白o constam pend6ndas em seu nome, relativas a crditos thbut白rios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Divida Ativa da Unio (DAU) junto 白  
Procuradona-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certid自o6 v白lida para o estabeledmento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg言os e fundos pロblicos da administra"o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa"o do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui戸es sociais previstas 
nas alineas 'a' a Id' do pargrafo nico do art. 11 da Lei n。 8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita9白o desta certidao est condicionada 白  verifica9白o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os <http://rfb.gov.br> ou くhttp:/Mww. pgfn.gov.br> 

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014 
Emitida 白  s 10:55:58 do dia 25/04/2020 <hora e data de Brasilia> 
V白lida at 22/10/2020 
C6digo de controle da certid白o: CIBA.IEEI.142D.7219 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 

0 



CERT工DAO NEGAT工、TA DE DEB工TOS TRABALH工STAS 

Nome; ROGERIO BRITO r.nTTr77 '15041 C4flOC'\ROGERIO I3RITC 	. 	 ( MATRI' "tj1_ L -LA_jL fl4 .? I 
CNPJ: 21.399.103/0001-46 
Certidao fl。 : 10441209/2020 
Expedi c5o: 07/05/2020, a s 11:29:19 
Validade: 02/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Cer七ュ fica-se que ROGER工O BR工TO SOUZA 26041549860 (MATRェZ E PIL工AIS), 
S 	inscrito(a) no CNPJ sob o n。  21.399.103/0001-46, NAG CONSTA do Banco 

Nacionaよ  ae Lieveaores i'raba上listas 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolida9ao das Leis 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 estao atualizados at6 2 (dois) dias 
at'しe rio te s a da しci dci Sua exPed-LYao' 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relacao 
a todos os seus estabelecimentos, ag巨ncias ou filiais. 
A ace比a9ao des七a r' nr七 idao condicm7十se a vとユ・一 ’Fl19巨○  de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: ノ /www.tst .jus.br ). 
Ce r七idao emi七 lda qraヒul七amen七e 

． 	工NFORHA 。  工MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

ユnadmplcn七cs h/ 	七c a Ju叱i9a do Trabalho quan七o a s obrユgaマうcs 
estabelecidas em senten9a condenaヒ6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhュmen七os previdenci員rユos, a honor言rios, a cus七as, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acくコrdos firmados peran七e （フ  mnユ5七巨rio Pdblico do 
Trabalho ou Comユssao de Concユ lia9ao Prふノユa. 

necessarios a identifica9ao das pessoas naturais e juridicas necessarios a iden七 ifica9ao das 
i na di mpl cri七Cs pcr'-4"七c a Jus七 i9L4d 
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Ca a,n ia n 

Certificado de Regularidade do 

FGTS - CRF 

Inscri‘旨o: 	21,399.103/0001-46 

Raz旨o Social: ROGERLO BRITO SOUZA 26041549860 

Endere'o: 	RUA TOME DE SOUZA 135 / PRIMAVERA / POCOES / BA / 45260-000 

A Caixa Econ6mica Federal, flO USO da atribui'ao 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‘さo regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado n合o servir' de prova contra cobranらa de quaisquer 
d'bitos referentes a contribuig6es e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigag6es com o FGTS. 

Validade:20/03/2020 a 17/07/2020 

Certificaら‘o N"mero: 2020032005353433561424 

Informag5o obtida em 07/05/2020 11:33:14 

A utiliza戸o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada 
a verificagきo de autenticidade no site da Caixa: www.caixa・gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO 

I- Declara9ao do objeto: 

1.1 Constitui objeto da presente solicita9ao a presta9白o de servi9os na 

confec"o de 8.500 (oito mil e quinbentas) unidades de mscaras em tecido de 

algod白o, devidamente higienizadas, entregues em embalagens plsticas lacradas 

que serao fornecidas as pessoas de maior vulnerabilidade social do municipio; 

0 	 II - Fundamenta9ao simplificada da contrata9ao 

2.1 Justifica-se tal solicita9白o, com base na Lei Federal n。  13.979, de 06 de 

Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emerg色ncia 

de saude publica de importncia internacional decorrente do coronavirus 

respons白vel pelo surto de 2019; 

2.2. A efetividade dos equipamentos sao devidamente justificados pela Nota 

Informativa n。  3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS que tr白s orienta96es para Servi9os 

de Sa自de, pela qual estabelecem medidas de preven弾o, cautela e reduro de 

riscos de transmiss白o para o enfrentamento da COVID-19 e fixam a utiliza9白o de 

Equipamentos de Prote9ao Individual ー  EPI's. 

Ill - Descri9ao resumida da solu9ao apresentada: 

3.1 As confec96es de mascaras possuem efic白cia, pois garante a popula9o 

Equipamentos de Prote9ao Individual que necessita ir at白  os centros comerciais, que 

白 considerado como um dos pilares da preven9ao e do controle de virus e bact白rias, 

pois diminui o cont自gio. Sabe-se que a prtica de utiliza"o adequada e constante 白  

de nivel baixo, tornando imprescindivel reeducar a popula9白o quanto ao uso 

adequado dos componentes essenciais para diminui"o do cont白gio do virus 

sarscov-2 causadora da doen9a covid・19 (novo coronavirus). Desse modo, a 

aten"o dos gestores em um momento de pandemia tende a aumentar, como 

enfoque pautado na conscientiza頭o dos municipes quanto 白  s medidas a serem 

Rua Cardeal da Silva, n 75, centro, Po6es-Ba e-mail. financeIrosaLe2O17@gmaiicaii 嘗?O$ S 

   



-p 	 PREFEITURA MUNICIPAEJ DE POCOES 
ESTADO DA BAhIA 

聾I 	 SECRETARIA MtJNICIPAL DE SA'DE 
~ 	 CNPJ: 11.113.324/0001-52 

adotadas, alm de sensibiliz-las a ado弾o de prticas cotidianas. Observando 

largamente a comprova"o da eficincia dos mtodos expl icitos, sendo utilizados h自  

longa data estando presente em todos os protocolos de atendimento 

(SESAB/MS/OMS) 

No municipio de Po加es-BA ser白o utilizadas como medidas preventivas a 

respeito do Coronavirus - COVID-19 nas 白  reas de maior concentra'o de pessoas 

de vulnerabilidade social, a distribui 白o gratuita de m白scaras de algod白o que visa 

prevenir e diminuir a prolifera9ao da doen9a, que se desloca at o centro comercial 

da cidade, bem como as pra9as com larga circula頭o 

IV - Requisitos da contrata9ao: 

4.1 Ser白  dado incio ao Processo de Dispensa de Licita9白o, onde ser自  avaliada 

propostas de pre9os e realiza9ao da contra9ao com a empresa que melhor atende 

as demandas desta secretaria, bem como se enquadre dentro de todos os crit白rios 

de contrata9白o da mesma; 

V ・  Critrios de medi9ao e pagamento: 

5.1 0 pagamento se dar白  mediante entrega do servio obedecendo todos os 

crit白rios relacionados em Proposta de Pre9o, alm das especificadas em ordem de 

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

todas as prerrogativas, ser自  atestado o servi9o pelo setor tcnico competente e 

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

total do objeto ora contratado ser de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), sendo 

que cada mascara confeccionada ser no valor unit白rio de R$ 2,00 (dois reais), 

sendo pago de forma parcelada, obedecendo a s clusulas contratuais antes 

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

5.2 Os Pre9os ofertados serao fixos e irreajust白veis; 

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

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

Rua Cardeal da Silva, n' 75, centro] Po6es・Ba e-mail fnarc&ceat4e2U17@gmail.car 
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町 	PREFEI1'URA MUNICIPAL DE POcoES 
~ 	 ESIAlMi DA BAHIA 

腎」 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

______ 	 CNPJ: 11.1 13.324/0001-52 

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

venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento 

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

da Nota Fiscal e Certid6es Negativas de D白bitos devidamente atestado a quantidade 

entregue 

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

referido documento ser白  imediatamente devolvido para substituiao e/ou emiss白o de 

Nota de Corre弾o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo nao sera 

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

(Includo pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

ニー
‘ーーど‘= 

Jorge LuJS'antos Lemos 
Sec. Municipl de Saロde de PoF6es 

Rua: Cardeal da Silva, n75. centro, Po6"-6“ 日a e-makl finarer（罵at4e2O17@gmailcctn 
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畿  

Presid6ncia da Rep"blica 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI No13.979,  DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Texto compilado 

Regulamento  

9gulamento  

Disp6e sobre as medidas para enfrentamento da 
emerg白ncia de sajde pロblica de import合ncia 
internacional decorrente do coronavirus respons自vel 
pelo surto de 2019 

O PRESIDENTE DA REPuBLICA Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei 

Art. 10 Esta Lei dispe sobre as medidas que poder言o ser adotadas para enfrentamento da emergencia de 
sa"de publica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus respons白vel pelo surto de 2019. 

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

' 	§ 2。  Ato do Ministro de Estado da Sa"de dispor白  sobre a dura'o da situa"o de emerg6ncia de saude p自blica 
de que trata esta Lei. 

§ 3。  0 prazo de que trata o§ 2。  deste artigo nao poder台  ser superior ao declarado pela Organiza9白o Mundial 
de Sa"de. 

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

~ - isolamento: separa9白o de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contamina戸o ou a propaga9言o do 
coronav「rus; e 

II - quarentena: restri 白o de atividades ou separa"o de pessoas suspeitas de contamina9白o das pessoas que 
n百o estejam doentes, ou de bagagens, cont白ineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 
contamina戸o, de maneira a evitar a possivel contamina"o ou a propaga9白o do coronavirus. 

Pargrafo" nico. As defini96es estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanit白rio Internacional, constante 
do Anexo ao Decreto n。  10. 212,  de 30 de  janeiro de 2020 aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber 

Art. 3。  Para enfrentamento da emergncia de sa"de p"blica de importancia internacional decorrente do 
coronavirus, as autoridades podero adotar, no 白  mbito de suas compet白ncias, dentre outras, as seguintes 
medidas: 	(Reda9言o dada  pela Medida Provis6ria n。 926, de 2020) 

I ー  isolamento; 

II - quarentena; 

Ill ・  determina9白o de realiza9白o compulsdria de 

a) exames medicos 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clinicas; 

d) vacina9白o e outras medidas profilticas; ou 

wwv.pJanalto.gov.br/ccvilo3/一a(o2g1  9-2022/2O2OfleifLl 3979.htni 
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e) tratamentos m白dicos especificos; 

IV - estudo ou investiga9白o epidemiolgica; 

V - exuma"o, necropsia, crema"o e manejo de cadaver; 

VI ー  restri"o excepcional a tempor自ria, conforme recomenda9白o tcnica e fundamentada 廿96唄a Nai al 
de Vigil白ncia Sanit白na, por rodovias, portos ou aeroportos ae: 	( i-ceaa9ao oaaa  peia ivieuiva rrovisurid rr り‘o  
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 Provisona n。  926,  de 2020) 

VII - requisi 白o de bens e servi9os de pessoas naturais e juridicas, hip6tese em que ser白  garantido o 
pagamento posterior de indeniza9白o justa; e 

V川ー  autoriza"o excepcional e tempor白ria para a importa9白o de produtos sujeitos 白  vigilncia sanitria sem 
registro na Anvisa, desde que 

a) registrados por autoridade sanitaria estrangeira; e 

b) previstos em ato do Minist6rio da Sajde. 

§ 10 As medidas previstas neste artigo somente poder白o ser determinadas com base em evid6ncias cientficas 
e em an白lises sobre as informa96es estrategicas em sa自de e deverao ser limitadas no tempo e no espa9o ao minimo 
indispens自vel 自  promo戸o e a preserva9百o da saude p自blica. 

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

I ・  o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de sa"de e a assist白ncia 白  familia 
conforme regulamento; 

II - o direito de receberem tratamento gratuito; 

Ill - o pleno respeito 白  dignidade, aos direitos humanos e a s liberdades fundamentais das pessoas, conforme 
一preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanit白rio Internacional, constante do Anexo ao Decreto n。  10.212,  de 30 de 
.jariピiru ue wtu  

§ 3 。 Ser considerado falta justificada ao servi9o pロblico ou 白  atividade laboral privada o periodo de aus6ncia 
decorrente das medidas previstas neste artigo. 

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

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

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

II ・  conceder a autoriza9百o a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo 

§ 6。  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saude, da Justi9a e Seguran9a P"blica e da lnfraestrutura 
dispor sobre a medida prevista no inciso VI do caput. 	(Reda9ao dada  pela Medida Provis6ria n。  927 de 2020) 

www.plana$to.gov.br/ccivilo3/3t02019.2022/2020/IejノL1 3979.htni 	 2危  
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§ 6。-A O ato conjunto a que se refere o§ 6。  poder白  estabelecer delega9白o de compet白ncia para a resolu9白o 

dos casos nele omissos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria no 927 de 2020) 

§ 7。  As medidas previstas neste artigo poder白o ser adotadas 

I - pelo Ministrio da Saude; 

II - pelos gestores locais de sa"de, desde que autorizados pelo Minist白rio da Sa"de, nas hip6teses dos incisos 

LII, V, VIe V川  do caput deste artigo; ou 

III - pelos gestores locais de saude, nas hipdteses das incisos Ill, IV e VII do caput deste artigo. 

de se器謡農das previstas neste artigo, quae atividades essenciais. 	農驚麗濃帯誠欝ardar o eia n 926龍彊了。 funcionamento 

a que競昌票idente da8 . 	麗霊認or , mediaMedida Pr誤decreto, soria n 926農：郡i9os poblicos e atividades essenciais 

:r 10.pblicos e atem ato esp籍鐘灘騒鷲難 II e VI do caput,concedidas ou auvia corn o Orgo鴛罵鰻a execuoe podero sPoder con灘  

au讐町 f(In竺r竺竺讐でご讐二讐ー. 一一一一一一一‘‘ー一 ‘h一，一一一ーh一，ハ H。一。h 一一。  

esta Loi  

Art. 4。  E dispens白vel a licita9自o para aquisiao de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergncia de saude publica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus 

de que trata esta Lei. 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

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

§ 2 。 Todas as contrata96es ou aquisi96es realizadas corn fulcro nesta Lei ser自o imediatamente disponibilizadas 
- em sitio oficial especifico na rede mundial de comnutadores (internet). contendo, no aue couber, alem das 

~unTornlaCoes previstas no,  i" CO art. C' Ca Let rr 12.b21 de lii Ce novemDro de 2tJ11. o nome do contratado, o 
numero ae sua inscn9ao na Keceita トederal Co Urasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 
contrata"o ou aquisi 言o. 

§ 3 。 Excepcionalmente, ser possivel a contrata9ao 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 Publico 
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de u nica fornecedora do bem ou servi9o a ser adquirido. 
(Incluido  pela Medida Provisoria no 926 de 2020〕  

eqbe感4-Antosindo.縄1黙bens e a contrataoe o fornecedor se resela Medida Provisria鰯繊『Se refeplenas器caput do art.。  4 nodies de uso e func器篇認麗  

de 	
Art.( 4-B Nas dispensas de licita o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condi96es

de: 	(Incluido pela Medida Provis ria n 926,  de 2020) 

I- ocorrncia de situa9白o de emerg6ncia; 	(Incluido  pela Medida Provisoria no 926 de 2020) 

h。一」IIニ  necessidade de pronto atendimento da situa9自o de emergencia; 
tLO  tie zu'u1 

(Incluido  pela Medida Provisdria n。  

pub Ill -。  existncia de risco a seguran a de pessoas,「  obras, presta o de servi9os, equipamentos e outros bens
pblicos ou particulares; e 	(Includo pela Medida Provis ria n 926 de 2020) 

ww.planaito・gov.brfcciviIo3/aQg1 9-2O22/202ロ/jej&1 3979.htni 

' 	§ 11. E vedada a restri9白o 白  circula9白o de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de servi9os 
p自blicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no§ 9。, e cargas de qualquer especie que possam 
acarretar desabastecimento de generos necess白rios 白  popula9白o. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926, de 
2020) 

3/b 
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IV - limita"o da contrata9白o 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa9白o de emerg白ncia. 	(Incluido 

pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

Art. 4。-C Para as contratac6es de bens, servios e insumos necess白rios ao enfrentamento da emergencia de 

que trata esta Lei, nao ser白  exigida a elabora"o de estudos preliminares quando se tratar de Dens e servi9os 

comuns. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

Art. 4o-E Nas contratac6es para aguisic白o de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da 
emerg6ncia que trata esta Lei, ser白  admitida a apresenta9ao de termo de reterencia simpliticaclo ou ae projeto oasico 
simplificado. 	(Incluido  pela Medida Provisbria n。  926,  de 2020) 

§ 1。  o 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) 

~ ー  declara9白o do objeto; 	(IncluIdo  pela Medida Provisoria n。  926 de 2020) 

li-fundamenta9白o simplificada da contrata"o; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

Ill - descri9言o resumida da solu"o apresentada; 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。  926. de 2020) 

IV - requisitos da contrata9ao; 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。  926,  de 2020) 

'V - crit'rios de medi9白o e pagamento; 	(Incluido pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

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

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

b) pesquisa publicada em midia especializada; 	(Inclu(do  pela Medida Provisoria n。  926 de 2020) 

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

d) contrata加es similares de outros entes pロblicos; ou 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

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

VII ・  adequa9白o or9amentria. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 2 。 Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, ser dispensada a estimativa de 

apre9os 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 oscila9うes ocasionadas pela varia"o de preCos, hip6tese em 
que dever haver justificativa nos autos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

Art. 4。-F Na hip6tese de haver restri9ao de fornecedores ou prestadores de servio, a autoridade competente, 
excepcionalmente e mediante justificativa, poder自  dispensar a apresenta9白o de documenta"o relativa 白  regularidade 
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilita"o, ressalvados a exigencia de 
apresenta9言o de prova de regularidade relativa 白  Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
caput do art. 7。  da Constitui9o. 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。  926 de 2020) 

Art. 4。-G Nos casos de licitaC白o na modalidade preg白o, eletr6nico ou presencial, cuio obieto seia a aouisic白o 
ae Dens, servi9os e insumos necessarios ao enTrentamento da emergencia de que trata esta Lei, os prazos dos 
procedimentos licitat6rios serao reduzidos pela metade. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

§ 10 Quando o prazo original de que trata o caput for nmero i mpar, este ser arredondado para o numero 
inteiro anteceaente. 	(incluido  pela Medida ProvisOria nU926,  de 2020) 

§ 2。  Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente ter白o efeito devolutivo. 
Provis6ria n。  926 de 2020) 

(Incluido  pela Medida 

§ 3。  Fica dispensada a realiza9ao de audi白ncia p'blica a que se refere o art. 39 da Lei n。  8.666 de 21 de 
junho de 1993 para as licita96es de que trata o caput. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 
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Art. 4。-H Os contratos reqidos por esta Lei terao prazo de dura"o de at6 seis meses e poder白o ser 
prorrogados por periodos sucessiv6s, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situa"o de 
e merg'ncia de saロde p自blica. 	(Incluldo  pela Medida Provisdria n。  926・  de 2020) 

Art. 4。-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra9ao p"blica poder自  
orever aue os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi96es contratuais, acr'scimos ou supress9es 
ao objeto contratado, em at白  cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 	(Incluido  pela Medida 
Provis6ria no926,  de 2020) 

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

I - possiveis contatos com agentes infecciosos do coronavrus; 

II - circula戸o em 自  reas consideradas como regiうes de contamina9白o pelo coronavirus. 

Art. 6。 E obrigat6rio o compartilhamento entre6 rg白os e entidades da administra9ao p"blica federal, estadual, 
distrital e municipal de dados essenclais a ;dentitica9ao de pessoas InTectacias ou com suspeita ae intec9ao pela 
coronavirus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propaga9吾o. 

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

． 	§2。  0 Ministerio da Saude manter dados pblicos e atualizados sobre os casos confirmados,, suspeitoseem 
'flnvestiga9ao, relativos a situa9ao de emergencia puolica sanitana, resguaraanao o aireito ao signo oas iniorma9oes 

pessoais 

Art. 6。-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessao de suprimento de fundos e por item de 
despesa, para as aquisi96es e contrata96es a que se refere o caput do art. 4。, quando a movimenta9白o for realizada 
por meio de Cart白o de Pagamento do Governo: 	(Incluido  pela Medida Provisria n。  926 de 2020) 

I - na execu戸o de servios de engenharia, o valor estabelecido na alnea" a" do inciso I do caput do art. 23 da 
Lei n。 8.666,  de 21 de  junho de 1993' e 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。 926,  de 2020) 

II - nas compras em geral e outros servios, 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. 6。-B Serao atendidos prioritariamente os pedidos de acesso 白  informa9do, de que trata a Lei n。  12.527, de 
2011 relacionados com medidas de enfrentamento da emerg白ncia de saude pロblica de que trata esta Lei. 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928 de 2020) 

§ 1。  Ficarao suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso 白  informa"o nos 6 rg白os ou nas entidades 
ada administracao p旦blica cujos servidores estejam sujeitos a regme de quarentena, teletrabalho ou equivalentes e 
,que・  necessariamente, aepenoam oe: 	( inciuioo  peia ivieoioa rrovisoria rr り‘り  oe ZULU) 

I - acesso presencial de agentes publicos encarregados da resposta; ou 
Provis6ria n。 928 de 2020) 

(Incluido  pela Medida 

   

II - agente publico ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situa9白o de 
emerg6ncia de que trata esta Lei. 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。  928 de 2020) 

§ 2 。 Os pedidos de acesso a informa9白o pendentes de resposta com fundamento no disposto rio§ 1。  devero 
ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade 
pロblica a que se refere o Decreto Legislativo n。  6.  de 20 de mar9o de 2020. 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。  
928  de 2020) 

§ 3 。 N百o sero conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a pedido de informaco 
negados com fundamento no disposto no§ 1。. 	(Incluido  pela Medida Provisbria n。 928,  de 2020) 

§ 4 。 Durante a vig6ncia desta Lei, o meio legtimo de apresentac白o de pedido de acesso a informaces de aue 
trata o an. lo cia Lei か l2.b2( de ZU11 ser exc山sivamente o sistema riisnnnivpl n口  intprn‘叶 (inrijiH「、  noiロ  RAorlirl 
PrnuicAri,i no Qつg do つoつ11\ 

‘§ 5。  Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso a informa戸o de 
que trata a L ei n一  iz・ozI oe LUll. 	(inciuldo  pela Medida Provisoria n。 928,  de 2020) 
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Art. 6。-C N白o correro os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em 
processos administrativos enquanto perdurar o estado de calarnidade de que trata o uecreto L egisiartvo n' b oe 

2020. 	(Incluido  pela Medida i-'rovisoria rr 3Zど  oe ZULU) 

Par白arafo 自  nico. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplica9白o de san"es 

administrativas previstas na Lei n。 8.112 de 1990, na Lei n。 9.873,  de 1999, na Lei n。 12.846 de 2U1J・  e nas aemais 

normas aplic自veis a empregados p"blicos. 	(Incluido  pela Medida ProVisorla n" りZど1  ce ZULU) 

Art. 7。  0 Ministrio da Sa"de editar白  os atos necessrios 白  regulamenta9白o e operacionaliza9巨o do disposto 

nesta Lei. 

polo OU!キo do 2g49; 

Art. 8。  Esta Lei vigorar enquanto perdurar o estado de emergencia de saロde internacional decorrente do 
coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4。-H, que obedecer言o ao 
prazo de vigencia neles estabelecidos. 	(Reda9ao dada pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

Art. 9。  Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9白o 

Brasilia, 6 de fevereiro de 2020; 199。  da independ6ncia e 132。  da Republica. 

OAIR MESSIAS BOLSONARO 
助勺bMbm 
LuたHenrique Mande tia 

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

0 
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	 COPONAVIRUS 

COVID" 19 

Minist'rio da Sa'de 

Secretaria de Aten戸o Prim'ria 白  Saude 

Departamento de Sa"de da Familia 

Coordena戸o-Geral de Garantia dos Atributos da Aten戸o Prim'ria 

NOTA INFORMATIVA N9 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS 

A Lei n旦  13.969, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria n2 327, de 24 de mar'o 

de 2020, que estabelecem medidas de preven'ao, cautela e redu‘言o de riscos de transmisso 

para o enfrentamento da COVID-19, fixam a utiliza戸o de Equipamentos de Prote戸o Individual 

(EPIs) 

O Ministrio da Saロde tem realizado a'6es para adquirir esses produtos de 

diversos fornecedores, tanto nacionais quanto internacionais, bem como a'6es no sentido de 

descentralizar os recursos para apoiar os estados, municipios e Distrito Federal na compra 

desses EPIs conforme suas necessidades. Contudo, diante do cenrio da pandemia pelo COVID- 

19, h白  escassez de EPIs em diversos paises, em especial das m白scaras cirurgicas e N95/PFF2, 

para o uso de profissionais nos servios de sa"de (Resolu戸o de Diretoria Colegiada - RDC n9 

356, de 23 de mar'o de 2020) 

A partir desse cenrio, o Minist'rio da Sa"de recomenda que m'scaras 

cir"rgicas e N95/PFF2 sejam priorizadas para os profissionais, considerando que os servi'os de 

saude sきo os locais com maior potencial de concentra戸o de virus, ao mesmo tempo em que a 

manuten戸o de suas atividades precisar ser garantida, mediante a'6es que visem a prote戸o 

de profissionais e pacientes 

Pesquisas tem apontado que a utihza戸o de mおcaras caseiras impede a 

disseminagきo de goticulas expelidas do nariz ou da boca do usu'rio no ambiente, garantindo 

uma barreira tsica que vem auxiliando na mudan'a de comportamento da popula戸o e 
diminui 百o de casos 

Nesse sentido, sugere-se que a popula‘言o possa produzir as suas pr6prias 

mscaras caseiras, utilizando tecidos que podem assegurar uma boa efetividade se forem bem 

desenhadas e higienizadas corretamente. Os tecidos recomendados para utiliza戸o como 

mscara s百o, em ordem decrescente de capacidade de filtragem de partculas virais 

a) - Tecido de saco de aspirador 

b) - Cotton (composto de polister 55% e algod含o 45%) 

c) - Tecido de algod5o (como camisetas 100% algod百o) 

d) - Fronhas de tecido antimicrobiano 

O importante ' que a mscara seja feita nas medidas corretas cobrindo 

totalmente a boca e nariz e que esteja bern ajustada ao rosto, sem deixar espa'os nas laterais. 

Dado que, quanto maior a aglomera 』o de pessoas, maior a probabilidade de 
circula戸o do virus, o uso das m自scaras caseiras faz especial sentido quando houver 

● 
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necessidade de deslocamento ou perman'ncia para um espa'o onde hj maior circula‘言o de 

pessoas 

Pessoas com quadro de sindrome gripal que estiver em isolamento domiciliar, 

deve continuar usando preferencialmente m'scara cir"rgica. O mesmo vale para o cuidador 
mais prximo dessa pessoa, quando estiver no mesmo ambiente da casa. 

Como fazer uma m'scara caseira: 

Existem diferentes formas para confeccionar as mscaras caseiras, podendo 

utilizar materiais encontrados no dia-a-dia, como camisetas ou outras roupas em bom estado 

de conserva きo, at' tecidos especificos confeccionadas com mquinas de costuras e elsticos 

Algumas orienta'6es de como confeccionar as mjscaras caseiras estio sendo 

compartilhadas em diversos canais de comunica 言o, como cortar camisetas deixando em 

camada dupla e formas que possibilitem a fixa戸o ao rosto, ou recortes de tecidos com 

metragem de 21 e 34cm e com utiliza戸o de elsticos 

Modelo 1, usando uma camiseta: 

e) Corte a camiseta e espessura dupla usando como base as marca'6es 

indicadas na figura; 

f) Fa'a um ponto de seguran'a na parte inferior (para segurar ambas as 
toalha); 

g) Insira um papel entre as camadas; 

h) Amarre a al'a superior ao redor do pesco'o, passando por cima das 
o relhas; 

i) Amarre a ala inferior na dire戸o do topo da cabe'a; 

Modelo 2, usando costura e el'stico: 

j) Separe o tecido que tenha disponivel (tecido de algod』o, tricoline, cotton, 
TNT, outros txteis) 

k) Fa'a um molde em papel de forma no qual o tamanho da m'scara permita 
cobrir a boca e nariz, 21 cm altura e 34 cm largura 

り  Fa'a a m'scara usando duplo tecido 

m)Prenda e costure na extremidade da mscara um el白stico, ou amarras 

As medidas de utiliza戸o e higieniza戸o das criあcoras caseiros laLem a d混ren'a 
para a eficincia da iniciativa. Desta forma, os seguintes cuidados devem ser utilizados 

n) O uso da mscara caseira' individual, nio devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros 

o) Coloque a mscara com cuidado para cobrir a boca e nariz e amarre com 
seguran'a para minimizar os espa'os entre o rosto e a m'scara 

p) Enquanto estiver utilizando a mscara, evite toc-la na rua, nao fique 
ajustando a m'scara na rua 

q) Ao chegar em casa, lave as mjos com 』  gua e sab'o, secando-as bem, 
antes de retirar a mscara 

r) Remova a m言scara pegando pelo lao ou n6 da parte traseira, evitando de 
tocar na parte da frente 

DISQUE 
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s) Fa'a a imersきo da m'scara em recipiente com ' gua pot'vel e' gua 

sanitria (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A propor戸o de dilui 言o a ser utilizada' 

de l parte de 』  gua sanitria pala 50 partes de j gua (Por exemがo・  10 ml de 

jgua sanitria para 500m1 de 』  gua pot白vel) 

t) Ap6s o tempo de irners5o, realizar o enx'gue em' gua corrente e lavar 

com' gua e sabo 

u) Ap6s lavar a mscara, a pessoa deve higienizar as m3os com 白  gua e sabJo. 

v) A mscara deve estar seca para sua reutiliza戸o 

w)Ap6s secagem da mscara utilize o com ferro quente e acondicionar em 

saco回あtico 

x) Trocar a m』scara sempre que apresentar sujidades ou umidade 

y} Descartar a mscara sempre que apresentar sinais de deteriora戸o ou 

funcionalidade comprometida 

z) Ao sinais de desgaste da m』scara deve ser inutilizada e nova mscara deve 

ser feita 

Ouso das m'scaras caseiras' mais uma interven戸o a ser Implementada junto 

com as demais medidas recomendadas pelo Minist'rio da Sa"de como o distanciamento 

social, a etiqueta respirat6ria e higieniza戸o das m言os visando interromper o ciclo da COVID- 

19. 

Essas medidas recomendadas pelo Minist巨rio da Sa"de, quando adotadas em 

conjunto, potencializam os efeitos da prote'5o contra o COVlU19 no pais e por isso sjo tjo 

importantes de serem adotadas por toda a popula戸o. A participa戸o de todos' 

extremamente importante para a interrup戸o da cadeia de transmiss言o, independente da 

presen'a ou n』o de sintomas, uma vez que j' existem evid'ncias da ocorr'ncia de transmisso 

pessoa a pessoa 

Nesse sentido, o Ministerio da Saade adere e refor'a a iniciativa organizada pela 
sociedade, chamada "M自scara para Todos" (PMasks4Alリ  e refor'a o lema "Eu protejo voc色  e 

voc' me protege" 

e 
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Decretos 

MUNICIPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

DECRETO N.. 158/2020. 

De 07 de maio de 2020. 

Dispうe sobre as novas medidas temporrias de enfrentamento 

e de preven戸o da emerg白ncia em saude publica 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 白o Federal; 

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

Municipio de Po96es - BA; 

Considerando a existencia de pandemia do Coronavirus - COVID-19 

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

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

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

emprego de medidas de preven9白o, controle e conten9白o de riscos 自  sa"de pロblica; 

Considerando a necessidade de ado9ao de novas medidas tempor白rias 

de enfrentamento e preven9白o da emergencia em sa"de publica decorrente do 

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

DECRETA: 

Art. 1。. Este decreto estabelece medidas com vistas ao enfrentamento e 

preven9ao da emergencia em saロde pロblica decorrente do Coronavirus - COVID-19 

no Municpio de Po96es - BA 

Art. 2。・  Determina-se a suspens自o dos alvars e a intemjp"o do 

funcionamento de qualquer atividade de 

I - 	restaurantes, bares, pizzarias, pubs, lanchonetes, servi9os de 

ambulantes, food-trucks, conveni白ncias e similares; 

Pr叫ョ da Band日” n。 02 日amC自nllq CEP 45260000 P叫く地s~BA 

CERTIFICAいO DIGITAL: AULJOCSCBRB5URJ5PQOL8BA 
Esta edi加o encontra-se no site oficial deste ente 



ロuinta-kira 
7 de Maio de 2020 

3 - Ano 一 Nロ 7S4 Po96es 
I)Iario ( )lieial dい  
WmCIm 

MUNICiPIO DE POC6ES 
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II - 	boates, casas de shows, casas noturnas, lounges, tabacarias, 

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

Ill ー  academias, centros de gin白stica, escolinhas de treinamento, 

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

fisico e destinados a quaisquer prticas esportivas; 

IV - 	clubes, associa96es recreativas e similares; 

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

VI - servi9os de transporte de passageiros de van 

Pargrafo 自  nico. Os estabelecimentos mencionados no inciso I deste 

artigo podero continuar em funcionamento desde que exdusivamente para 

atendimento de servi9os de entrega em domicilio (delivery) 

Art. 3。. A suspensao dos alvar白s e a interrup"o do funcionamento desde 

decreto nao se aplica aos seguintes estabelecimentos comerciais e de presta9言o de 

servi9os: 

I ー 	servi9os de saロde, odontologia, assist白ncia m白dica e hospitalar; 

II 一 	伯rrn白cias; 

川一 	padarias; 

IV - 	hiperrnercados, supermercados, mercados, a9ougues, peixarias, 

hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos; 

V ー 	lojas de venda de alimenta9白o e medica9白o para animais; 

VI ー 	lojas de venda de 白  gua mineral; 

VII - 	gera9白o, transmiss白o e distribui9自o de energia eltrica e de g自s; 

V川  - ilumina9白o p"blica; 

IX - 	tratamento e abastecimento de 白  gua; 

X ー 	capta9白o e tratamento de esgoto e lixo 

XI - 	processamento de dados ligados a servi9os essenciais; 

XII - 	telecomunica96es e Internet; 

XIII ー 	seguran9a privada; 

XIV - servios funer白rios; 

XV - 	servi9os de transporte de passageiros de t白xi e motot白xi; 

XVI - servi9os de fornecimento de oxigenio; 

Praa da Bandeira,h' 02 Beero Certo. CEP 45260-000 Poり．es - Bk 
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XVII - borracharias; 

XV川  - postos de combustivel; 

XIX ・  hotis, pousadas e hospedarias; 

XX - 	oficinas mec含nicas; 

XXI ー  clinicas de est白tica e sal6es de beleza; 

XXII - bancos! correspondentes banc自rios, lot6ricas e cooperativas de 

crdito; 

XXIII - igrejas e locais destinados a cultos religiosos e espirituais 

§ 1。 Os atendimentos nos consult6rios odontol6gicos se dar言o mediante 

agendamento, proibida aglomera96es em sala de espera, adotadas as medidas 

estabelecidas pelas autoridades de saude de preven戸o ao cont白gio e contenC百o da 

propaga9ao do Coronaviws - COVID-19 

§ 2 。 Os atendimentos nas clinicas de fisioterapia somente se dar白o em 

car白ter de urg6ncia, mediante justificativa apresentada em relat6rio mdico, 

adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saude de preven"o ao 

contagio e conten9ao da propaga9白o do Coronavirus - COVID-19 

§ 3 。 Os servi9os de transporte de passageiro por t白xi somente podero 

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

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

conten「o da propaga9白o do Coronavirus - COVID-19 

§ 4 。 Os servios de transporte de passageiro por motot自xi somente 

podero realizar viagens desde que o passageiro fa9a uso do capacete aberto, 

adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de sa自de de preven"o ao 

contgio e conten9白o da propaga"o do Coronavirus - COVID-19 

§ 5。 Os hot白is, pousadas e hospedarias somente fornecer白o alimenta9白o 

em servi9o de quarto 

§ 6。 As clinicas de est6tica e sal6es de beleza dever白o atender somente 

uma pessoa por vez, mediante agendamento, proibida aglomera"es em sala de 

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

preven"o ao contgio e conten9白o da propaga9白o do Coronavirus - COVID-19 

Praa as Bandeira. n" 02 日seio Centro, CEP 45.260-000, Po"es - BA 

CERTIFICAいO DIGITAL: AUIJOCSCBRB5URJ5PQOL8BA 
Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 
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§ 70 Os estabelecimentos mencionados no inciso XX川  mantero controle 

de acesso e somente permitir em seu interior a propor9百o de uma pessoa por seis 

metros quadrados, proibida a entrada de pessoas do grupo de risco 

§ 8o Para efeito do par自grafo anterior, considera-se como grupo de risco 

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

II - portadores de doen9as respirat6rias e doenCas crnicas; 

川  grvidas; 

IV - pessoas que utilizam medicamentos imunossupressores. 

§ 9。  Os estabelecimentos tratados no§ 7。  fixaro na entrada a metragem 

total e a quantidade total de pessoas admitidas por metro quadrado 

§ 100 Os eventos religiosos dos estabelecimentos mencionados no inciso 

XX川  somente poder白o ocorrer uma vez por dia, das 19:OOh 白  s 20:30h 

Art. 4。. Os demais estabelecimentos comerciais e de presta"o de 

servi9os n百o constantes nos arts. 2。  e 3。  deste decreto podero ter seu 

funcionamento das 08:OOh 白  s 14:OOh 

Art. 5。. E proibida a utiliza9白o de caladas para exposi 白o de 

mercadorias pelos estabelecimentos comerciais 

Art. 6。. Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar devem adotar 

as seguintes medidas 

I - 	adotar e/ou refor9ar medidas de higieniza"o; 

II - 	disponibilizar na entrada do estabelecimento e em lugares 

estrat白gicos de f自cil acesso, sabonete lquido e papel toalha descart白vel nos 

lavat6rios de higieniza9白o de m白os e/ou 白  lcool em gel 70% aos seus clientes e 

empregados; 

Ill - 	disponibilizar aos seus empregados m自scaras ou cobertura sobre o 
nariz e a boca; 

IV - manter ventilados todos os ambientes 

Prap da 日andeirョ IP02. Bair「ロ Cento. COP 45 フ6ロ』oロ Po"es BA 

CERTIFICA9AO DIGITAL: AUUOCSCBRB5LJRJ5POOL8BA 

Esta edi"o encontra-se no siぬ oficial desいenい  
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V - 	proceder 白  utiliza"o, se necess自rio, de senhas ou outro sistema 

eficaz, a fim de evitar a aglomera"o de pessoas dentro e nas imedia9Oes do 

estabelecimento aguardando atendimento; 

VI - manter a organiza9百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. 7。. Os estabelecimentos comerciais e de presta"o de servi9os 

autorizados a funcionar mantero controle de acesso e somente permitir自  em seu 

interior a propor 白o de uma pessoa por dois metros quadrados, ressalvado o 

constante no§ 7。  do art. 3。  deste decreto 

Art. 8.. Toma-se obrigat6rio o uso de m白scaras ou cobertura sobre o 

nariz e a boca em todos os espa9os publicos, equipamentos de transporte pロblico 

coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de servi9os, assim como 

igrejas, locais destinados a cultos religiosos e espirituais 

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

permanencia de pessoas que n白o estiverem utilizando m白scara ou cobertura sobre o 

nariz e a boca, sob pena de advert白ncia, multa e/ou cassa9白o de alvar de 

funcionamento 

Art. 9。. Os6 rg白os publicos que prestam servios pubicos essenciais e 

pernianenles devero permanecer em funcionamento, consoante determina9白o das 

Secretarias Municipais 

Pargrafo 自  nico. Os6 rg白os publicos tratados no caput devero obedecer 

白s medidas do art. 6。  deste decreto 

Art, 10. As pessoas provenientes de 自  reas de risco devero ser 

cadastradas pelas barreiras sanit自rias e acompanhadas pelas respectivas unidades 

Pra'a da Bande甘a, fl」  02, Bairro CanUo. CEP 45260-000. Po"es - BA 

CERTIFICA9AO DIGITAL: AUUOCSCBRB5URJ5POOL8BA 
Esta edi9豆o encontra・se no site oficial deste ente 
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de saロde da familia, assim como permanecer em quarentena domiciliar por quinze 

dias 

§ 1。 Por 自  rea de risco entende-se as localidades com casos confirmados 

do Coronavirus - COVID-1 9 

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

de entidades privadas que, por sua natureza ou em raz白o do interesse publico, 

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

p"blicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saロde e demais profissionais 

de sa自de 

Art. 11. Os velrios e celebra加es de despedida ocorridos no Municpio 

de Po96es - BA deverao ter acesso rotativo de pessoas ria sua a rea interna limitada 

白 presen9a de no m白ximo dez pessoas, vedada a aglomera"o no entorno das 

dependencias do vel6rio 

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

no m白ximo trs horas 

§ 2o Caso o sepultamento n言o ocorra ate as 1 8:00h, os vel6rios devero 

ser fechados e reabertos somente no dia seguinte 

Art. 12. As pessoas fisicas e juridicas devero sujeitar-se ao cumprimento 

das medidas previstas neste decreto e o seu descumprimento acarretar sua 

responsabiliza9白o civil, penal e administrativa, nos termos previstos em Lei. 

Art. 13. Renova-se a suspens白o por quinze dias 

~ -~ 	das aulas da rede municipal de ensino e de todas as institui96es 

privadas de ensino; 

II - de todos os eventos pロblicos agendados pelos 6 rg自os ou entidades 

municipais, assim como todos os eventos privados; 

Ill - do funcionamento dos Centros de Conviv白ncia; 

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

Pra"da Bandeira n。  02. Bairro Centro! CEP 45750-00a PDm，  日A 

CERTIFICAいO DIGITAL: AIJ(JOCSCBRB5URJ5PQOL8BA 
Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 



I )tirio( ）日cial(k1 

MUH1CIPIO Po96es 
Quinta-feira 
7 de Maio de 2020 
S 一 Ajio 一 Nロ  784 

MUNICIPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Art. 14. As medidas previstas neste decreto tero prazo de quinze dias. 

salvo disposi"o expressamente contr白ria disposta em seus artigos, e poder白o ser 

reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situa9白o epidemiol6gica do 

Municpio 

Art. 15. Este decreto entra em vigor nesta data, tendo seus efeitos a partir 

de 08 de maio de 2020, revogando-se as disposi うes em contr白rio 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito, Po96es - BA, 07 de maio de 2020 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Pra9a da Bandeira n。  02 日ョげ『oGentio, CFP 45260-000 i'o"es - EiA 

CERTIFICA9AO DIGITAL: AiJUOCSCBRB5URJ5PQOL8BA 
ESぬedi"o encontra-se no siい oficial desぬ ente 
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P REF E IT IRA MINICIPAL. DE PO(DES 

ESTADO DA BAT lIA 

SF(RETARR %TlNLCIPAI. DE SAI:DE 

CNP.I: I LI 133240001-52 

PREFEITERA MUNICIPAL DE POCÕES 

FSTADO DA BAII1A 

SECRETARLA MUNICIPAL DE SAEDE 

CNN. 11.113 324 0001-52 

COTA9AO DE PRECOS COTAÇÃO DE PREÇOS 

Item Quant Uni Descrição do material/produto Valor Uni Valor Total 
1 13000 uni Mascara em tecido de algodão 12$ 	2.00 R$ 	26.000,00 

VALOR TOTAL R$ 	26.000,00 

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

Po96es-BA, 	de Poções-BA 	de 

 

de 2020 de 2020 
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FORNCEDOR: CARLOS ALEXANDRE SILVA 

ENDERE'O: PRAくA MONSENHOR HONORATO, 366- CENTRO. 

MUNICIPO: POC6ES 

CEP: 45.260-000 

E-MAIL: maisdocepocoesbahia@gmail.com  

ace 
sosiiiiess 

FORNCEDOR: CARLOS ALEXANDRE SILVA 

ENDEREÇO: PRAÇA MONSENHOR HONORATO, 366 - CENTRO 

MUNICIPiO: POÇÕES 

CEP: 45 260-000 

maisdocepocoesbahia@gmail com 

CONTATO: CARLOS 

CNPJ: 29.087.649/0002-54 

ESTADO: BAHIA 

INSC. ESTADUAL: 145.783.372 

TELEFONE: (77) 98146-1153 

CONTATO: CARLOS 

CNPJ: 29.087.649/0002-54 

ESTADO: BAHIA 

INSC. ESTADUAL: 145.783.372 

TELEFONE: (77) 98146-1153 

PROPOSTA DE PRE'O 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE 

PROPOSTA DE PREÇO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Item Quant. Und. Descrição do serviço Marca 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

I 
1 8.500 UND 

Mascara em tecido algodão para 
distribuição a população 

Confecção 

propria 
R$ 	2,50 R$ 	21.250,00 

TOTAL R$ 	21.250,00 

VALIDADE DA DA PROPOSTA 60 DIAS (SESSENTA DIAS) 

A empresa CARLOS ALEXANDRE SILVA, declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com a ink,- 

de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, 

sendo que quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados serão 

considerados como inclusos nos preps, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer titulo. Estamos 

de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada. 

4 
CARLOS firririllAR 	LVA 

CNPJ: 2•40: 	•49/1002-54 

POÇÕES - BAHIA 
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4v. Vitorta da Conquista, 367 
Centro - Po'6es - Bahia 

grafimax_pocoes@hotmad.com  
graf imax_pocoes@yahoo・com.br 

Av. Vitoria da Conquista, 367 
Centro - Pocães - Bahia 

grafimax_pocoes@hotmaiLcom 
grafimax_pocoes@yahoo.com.br  

APREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 

COTACAO COTAÇÃO 

Mascaras 

Itenj 	 Descrição Qtd. UND. V. Uni. V. Total 

1 	Mascara em tecido algodão para distribuição 8500 UND. R$ 	3,00 R$ 	25.500,00 

、  

GRAFIMAX INDbSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA 

CNPJ n P 10.644.568/000 1 - 07 

GRAFIMAX INDÚSTRIA G1RAFICA E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ n° 10.644.568/0001 - 0 7 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN9AS 
SETOR DE CONTABILIDADE 

De acordo com a solicita"o dasecretaria Municipal de Saロde, determino que Vossa Senhoria 
informe quanto 白  existencia de recursos or9ament白rios capazes de atender 自  respectiva despesa ー  
fornecimento de m自scara em tecido de algod白o, que sero devidamente higienizadas, entregues 
em embalagens plasticas lacradas, para as pessoas de maior vulnerabilidade social deste 
Municipio, como medidas preventivas a respeito Coronavirus (COVID-19) 

Gabinete do Prefe o, 05 de maio de 2020 

● 
Lean. o' ra"jo ascarenhas 

Pr:kIto unic中訓  

、  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001..65 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES 
CNPJ: 14.200.242/001 -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 urg白ncia solicitada, posto que h白  disponibilidade financeira e 
or9ament白ria com a lei Or9amentaria Anuas e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de 
Diretrizes Oramentria, sendo que a despesa da presente solicita9自o ser custeada pela 
UNIDADE ORCAMENTARIA, conforme segue abaixo 

Tendo em vista os relevantes mofivos apontados no vosso expediente, informamos que o pleito ali 
apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que ha disponibilidade financeira e 
orgamentária com a lei Orgamentaria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de 
Diretrizes Orgamentária, sendo que a despesa da presente solicitagao sera custeada pela 
UNIDADE ORQAMENTARIA, conforme segue abaixo: 

Unidade 
Orgamentária 

30700 - Secretaria Municipal de Saúde 

030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.063 — Enfrentamento de emergência 
COVID-19 

em Saúde - 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 

Fonte 14 - Transferência de Recursos 

Po96es. BA,06 de maio de 2020 Poções - BA,06 de maio de 2020. 

Atenciosamente, Atenciosamente, 

叱 47lへ  
usiavo Lorrela Silva 

Setor de Contabilidade 
ustavo Correia Silva 

Setor de Contabilidade . • 
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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 atribui6es legais informa que ap6s analisar 

o pedido da Secretaria Municipa de Sa"de.encaminha para deferimento e aprova9ao desta 

Procuradoria, referente ao processo administrativo n。. 104/2020, considerando a necessidade 

dofornecimento de m自scara em tecido de algod自o, que serao devidamente higienizadas, entregues em 

embalagens plasticas lacradas, para as pessoas de maior vulnerabilidade social deste Municipio, 

como medidas preventivas a respeito Coronavirus (COVIDー19). 

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

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

executar suas atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

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

Gabinete do Prefeito. 06 de maio de 2020. 
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異讐を  ESTADO DA BAHIA 
G旦竺＝聖迎フ  

pARECER JURDICO  

I 

EMENTA: Processo Administrativo n. 104/2020. 

Dispensa n. 086/ 2020. 

Obieto: Fornecimento de mscara em tecido de 

algodao, como medida preventiva ao COVID-lY neste 

municipio 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: ROGERIO BRITO SOUZA 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

formulado pelo Exmo. Sr. Prefeito versando sobre a Contrata9o direta 

oor dispensa de licitago referente ao Fornecimento de mascara em 

tecido de algod含o como medida preventiva ao COVID-19 neste municiplo 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justiticou a 

necessidade do servi9o e colacionou aos autos ampla documenta'o do 

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

empresa apresentou o melhor custo-beneficio 

Inicialmente, cabe ressaltar que a contrata9ao de oDras, 

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

orecedida, em regra, por licita戸o, conforme estabelece o artigo 3/, inciso 

XXI da Constitui9きo Federal, bem como o artigo 29 da Lei n ・ e. S.bbb/り5, 

devidamente atualizada pelo decreto n99・412/18 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita9含o: 

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

Administra9きo seleciona a proposta mais vantajosa para o 

contrato de seu interesse" 

P9a. da Bandeira,02 - Centro-Po96eSiBa - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 



' 	*1! PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 

-ー頭二 --. ESTADO DA BAHIA 
trloE5ttt ・OR2 	 ' de saber not6rio a grave crise do sistema 

sanit白rio e de sa"de publica vivenciada nos u ltimos meses por diversos 

pases, decorrente da dissemina'o e prolifera9o de um novo 

coronavirus (covid-19), inclusive no Brasil 

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

virus se propaga, o Estado brasileiro vem adotando algumas provid6ncias 

a fim de combater a sua transmissきo no pas. Dentre tais provid6ncias, 

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

enfrentamento da emergencia de sa"de p白blica de importncia 

internacional decorrente do coronavirus respons白vel pelo surto de 2019 

a 	 Uma dessas medidas previstas na nova Lei 6 a contrata9o 

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

insumos destinados ao enfrentamento da emergencia de sadde p"blica 

decorrente da doen9a. 

Afim de facilitar e a assistir o enfrentamento ao surto do 

COVID-19 no pais e no mundo, o Estado brasileiro, dentre outras medidas 

previstas na Lei n9 13.979/2020, estabeleceu uma nova hip6tese de 

dispensa de licita戸o para contrata96es voltadas ao enfrentamento da 

situa戸o emergencial. 

Assim fora redigido o art. 4旦, caput, do referido diploma, in 

verbis: 

● Art. 42 -' dispens'vel a licita95o para aquisi戸o de 
bens, servi9os1 inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergencia de 
sa自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 n5o apenas ao regime das 

licita'6es, mas ao pr6prio regime de dispensa de licita戸o previsto na Lei 

n2 8.666/93. 

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

parecer sobre o tema: 

Pa da Bandeira02 - centro-PooeslBa - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 

合  
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MINUTA DE CONTRATO 

MINUTA DO CONTRATO N。  ..... 



n PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES 

AP 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTA9AO DE SERVI9OS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO96ES, E A EMPRESA 

CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE pogõEs, E A EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pロblico, corn sede na Praca da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ー  FONE/FAX (77) 

.431-5820. inscrita no Cf'4PJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm. 
Leandro Ara自io Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTEe a empresa e a 
emDresa 	 - 	pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o n 	- ・ cor 

endere9o na 	  
	  Portador da Cedula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o 

no 	  aciui denominada CONTRATADA, com base nas disposi"es da Lei Federal 
6.666 de 21 de iunho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato 
de Fornecimento/Presta9ao de Servios, mediante as cl白usulas e condi96es seguintes 

● 喪留器紫黒認認認 fornecimento de mscara em tecido de algod百o, q聖 §璽。  
devidamente hiqi6nizadas, entregues em embalagens plasticas lacradas, para as pessoas de maior 
vulnerabilidade social deste Municipio, como medidas preventivas a respeito Coronavirus (COVID- 

19) 

1.2 	- A contrata9さo dos servi9os ou fornecimento 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いOn0 ー．一・・ /2020, com 
base no, art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  9.41 2/2018 e Portaria do Minist白rio 
da Sa自de n。 188/2020 eLEI 13.979/20つ0 art. 4。, incluindo a medida provis6ria n。 926/2020; 
1 .5 	- A Contratada ficar自  obrigada a aceitar, nas mesmas condi加es deste contrato, acr白scimos 
ou supress6es na aquisi 白o 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 as 
altera96es da Lei n。  8.883/94 

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

aka), com sede na Praga da Bandeira, 024 - 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, denominado CONTRATANTEe a empresa e a 

empresa 	 pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o n° 	 , com 

endereço na 	 n° 	 CEP 	 Bairro 	  representado por, 
Portador da Cedula de Idenfidade sob o n° 	 e CPF sob o 

n° 	 , aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposições 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/Prestação de Serviços, mediante as clausulas e condições seguintes: 

• 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto deste contratc a fornecimento de máscara em tecido de algodão, que serão 
devidamente higienizadas, entregues em embalagens plasficas lacradas, para as pessoas de maior 
vulnerabilidade social deste Municipio, como medidas preventivas a respeito Coronavirus (COVID- 

19). 

1.2 	- A contratação dos serviços ou fornecimento submete-se Lei n° 8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas ulteriores alterações ou substituições. 
1.4 	- A presente contratação esta vinculada a DISPENSA DE LICITACAOn° ..... ../2020, com 
base no, art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n° 9.412/2018 e Portaria do Ministério 
da Saiide n° 188/2020 e LEI 13.979/2070 art. 4°, incluindo a medida provisória n° 926/2020; 
1.5 	- A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos 
ou supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n° 8.666/93 com as 
alterações da Lei n° 8.883/94. 

II- CLAUSULA SEGUNDA ・  DOTA9AO OR9AMENTARIA E PRAZO II - CLAUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E PRAZO 

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

Unidade 
Orgamentária 

30700 - Secretaria Municipal de Saúde 

030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068 — 	Enfrentamento de emergência 
COVID-19 

em Saúde - 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 

Fonte 14- Transferencia de Recuisos 

2.2 - A vigncia deste contratc i.a;'a at
periodo a c「比白

noda contados a partir da data de sua
assinatura

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

豊-c1-留漂J緊響需讐認託盟窯湾鷲標探認 ECUOuo do servico ou 
lull,ピじIF riento ロaconirato 
3.2- 0 valor total deste contrato 白  de 	 

2.2 - A vigência deste contrato 	até 	  contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser renovado por igual periodo a critério da administração. 

III - CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E EXECUÇÃO 
3.1 - Os valores da planilha de custo acompanhara a nota fiscal de execução do servigo ou 
fomecimento dacontrato. 
3.2 - 0 valor total deste contrato é de 
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3.2.1 - O pagamento atrav白s da apresenta9o da Nota Fiscal/Fatura de cada etapa do servi9o, da 
soniiinte forma: 
iTC'ふa'dotouver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/Fatura, o documento 
SAfl4 i面iatamente devolvido para substitui9白o e/ou emissきo de Nota , de Corre o1 iicanoo 

議5beIecido queesse intervalo de tempo n自o ser自  considerado para efeito de qualquer reajuste ou 

狸胃窓器諮
i cont
to do器l licitado ser diariamente, ap6s a solicita"o da Contratante atrav白s 

de seu Orgo responsvel:
3.5- 

0 recebimento do objeto desta licita9白o, obedecer 白  s normas fixadas na Lei 8666/93, e as 

demnis disoosic6es constantes neste contrato 
漏燕論品tIia ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza"o da entrega do objeto e 
reciistrar' todas as ocorrncias e as defici白ncias verificadas em relatタrio, cuja 」  copia sera 
#ncaminhada 白  contratada , objetivando a imediata corre9白o das irregularidades apontaaaS. ．  」一  」一  

3.7-A aco ou omissao, total ou parcial, da fiscaliza9ao do contratante, n白o eximira a contrataaa ae 

total resoonsabilidade na execu9ao cio contraio 
3.8- Nos orecos ofertados na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos! aespesas 
dcorrnt's 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 自  Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

cuba ou dolo na execuc含o do Contrato, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabHiaaae a 

fiscalizaC白o ou acompanhamento pela しontratante・  
b) Reconhecer os direitos da administra9白o, em caso de rescis白o administrativa prevista no artigo 

77 da Lei 8.666/93; 
cl Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, inciaeflcias 

fiscais e contribui6es de qualquer natureza ou especie, encargos sociais, tranainistas, 
previdenci白rios, sal白rios e quaisquer outros encargos necess白rios a perteita execu9ao ao 

d)
objeto deste contrato:

d) Cumprir e fazer cumprir as normas de seguran9a e medicina do trabalho, 
previstas na 

e
) le

g
isla o 

p
ertinente;

e) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam 
a Contratada, independentemente de solicita9ao 

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

g) Cumprir, fielmente, as obriga96es assumidas, de modo que os servi9os contratados se 
realizem com esmero e perfei9白o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 

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

I) A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as condi96es de 
habilita9白o e qualifica9白o exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nt 
8.666/93 

Par白grafoり  nico: A empresa devera apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 
1. Prova de regularidade junto' Fazenda Municipal; 
2. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
3. Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente ' Dvida Ativa da Uniao e 

Tributos Federais; 
4. Prova de reaularidade junto ao FGTS: 

i 
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る麗認器器稔 GBeo需変器響器器Epactuadas neste e os prazos para 
nrnarnnfltfl 

b} A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vig6ncia do contrato, a execu9白o dos 

servios ora contratados solicitando todas as informa96es que julgar necess'rio; 
のF品漏誌篇論誌66ontrato e os Aditamentos que houve「・ ngDirio Ofic！翌哩四喪勲咲  

nOLJINTO DIAU TIL do ms sequinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 
20 dias a contar da referida 5 ssinatura, conforme art.61,§ 1。  da Lei n。  8666/93 com as 

alteraces da Lei no 8.883/94; 	 - 
d) Pagar conforme estabelecido, as obriga96es financeiras decorrentes do presente contrato, na 

intenralirlade dos seus termos: 
e) fl;sinnar『  no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 

execu o dos servi9os, com poderes plenos para gerenciar tcnica e administrativamente o 
mesmo, 

f) Fnrnener, em temno h自bil. 白  CONTRATADA todos os elementos tcnicos e administrativos, 

necessirios execu9白o dos servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 

sero realizados os servios, objeto deste contrato 

VI - CLUSULA SEXTA - DAS PENALIDA膿  as penalidades expressamente previstas na lei n。  
in.5 2OJO2 e no8.666/93 
6T21 inexecuc含o total ou parcial irilustificada, a execugo deficiente, irregular ou inadequada dos 
orodutos ou servi9os obieto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condi96es 
'stinuIados. imDliCar na aplica9ao das penalidades contidas na Legisla"o em vigor 
6.Z頭lrn das penalidades pr'vistas no "caput", e sem prejuizo das mesmas, a contratada ficar 

sujeito 白  s san96es, a seguir relacionadas 
flAdvert白ncia 
ID Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso ae inexecu9ao total; 
Ill) Rescis白o unilateral do contrato, na hiptese de ocorrer o previsto no inciso ii, sem 

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

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

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

6.4 - As multas 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, aEnda, quando for ocaso, cobradas judicialmente 
6.5 - Para a aplica9自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 notifica,o 
6.6 ・  As penalidades previstas neste contrato s白o independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuzo de outras medidas cabiveis 
6.7 - Pelo inadimplemento das obrigaマ6es contratuais, a CONTRATANTE poder aplicar multa a 
CONTRATADA, caso n自o sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato, atualizado monetariamente 
6.8 ・  Pelo descumprimento das obriga96es mencionadas na cl白usula segunda, fica a contratada 
sujeito 白  multa diaria de 0,1 % (um d白cimo por cento) do valor da contratac白o, contados a oartir do 
primeiro aia Subsequente a nコt:noa9ao de intraqao contratual at白  o 300 (trio白simo) dia do 
inaaimpiemento 
6.8・ 1- Ultrapassado este limite, incidir白  multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratual, atuanzacio monetariamente 
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6.9 - Caso a contratada n白o assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficar白  sujeito a 
multa de at白  5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contrata"o 

VII - CLUSULA SETIMA - DA RESCISAO E INEXECUCAO 
7.1 ・  O presente contrato poder白  ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei n。  
8.666/93 
7.2 ・  O descumprimento de qualquer clausula deste contrato, bem como de quaisquer disposiゆes 
legais que a ele se apliquem, importar白  na sua imediata rescis白o, sem prejuizo de repara"o, pela 
parte faltosa, dos danos advindos desta resciso 
7.3 - A inexecu中o total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, prevista no art. 77 e seguinte da Lei n- 8.666/93 e 
suas alterac6es 
Pargrafo Unico - Nas hipoteses de rescis白o com base nos incisos I a Xl do art. 78 da Lei nu 
8.666/93, n白o cabe ao Contratado direito a qualquer indeniza9o 

VIII - CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES TRABALHISTAS 
O presente contrato nao implica, para a CONTRATANTE, vinculo ou obriga9白o trabalhista, direta 
ou indireta, de qualquer natureza. cbrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a 
salvo de qualquer litigio, assumindo todas as obriga96es fiscais, trabalhistas e previdenci白rias 
referentes ao pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste 
IX - CLAUSULA NONA ・  COBRANCA JUDICIAL 
As import白ncias devidas peia Cしmidtci& se「3o cobradas atrav白s de processo de execu,o, 
constituindo este Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten"o ou compensa"o de cr白ditos, sempre que possivel 

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

Po96es, 	 de 	  de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Municipio de Poc6es - BA 

Contratante 
Secretaria Municipal de Sa"de 

Contratante 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
こレに‘」atauo 

TESTEMUNHAS 

1 ー  

CPF 
2 一 

じFE 

GABINETE DO PREFEITO 
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Do: Gabinete do Prefeito 

Para: Comissao Perinanenic こし  Li. tU、 iO 

O Prefeito Municipal de Pog6es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que ap6s 

analisar o pedido da Secretaria Munidpal de Sa"de, ja consultado o juridico e Setor Cont自bil, 

visando a fornecimento de m自scara em tecido de algodo, que ser自o devidamente higienizadas, 

entregues em embalagens plasticas lacradas, para as pessoas de maior vulnerabilidade social deste 

MunicIpio, como medidas preventivas'l icspcito Coronavirus (COVID-19), conforme especifica9o 

constante nos autos do processo ad!iinistrativo por isso autoriza a deflagra恒o do procedimento de 

	

一 	DISPENSA DE LICITAぐAO. c(m hr se no an. .、4, Inciso IV. da Lei 8.666/93. Decreto Federal na 

	

' 	9・412/2018 e Portaria do Ministrio da Sa自de n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a 

medida provis6ria if 926/2020・  e suas posteriores altera96es a fim de que a Comiss自o de Licita o 

proceda com os trmites legais. con Forme Legisla9o especifica em vigor 

Po早6es. 07 de rnao de 2020. 

I cand o' ajo M' scarenhas 

Prel ito Mui icipal 
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Jodo Pedro Rib 'o do Nascimento 
eD G、in ssao 

認j ristina Ln,s豆  an os jomesMarl mic!a i ejxeira RochaMembro da Comi so 
、Me ( ro da Comisso 

L7eI fl2sli .aL 
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TERMO DEDISPENSA D. LICITAぐAON。  086/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 104/2020 

A COMISSAO DE LICITAぐ  O. no uso de suas atribui,6es legais, 

rnJcIncUA%flfl nit,, n Prpn4tir,i Miinirinal de Poches necessita proceder fornecimento de mascara 

em tecido de algodao, cjue serao devidarueiite higienizadas. entregues em embalagens plasticas iacraoas・  para 

as pessoas de maior vulnerabilidade social deste Municipio. corno medidas preventivas a respeito coronavirus 

(COVID-l9t Por isso, e para restabelecer a ordem e o born funcionamento do ente publico pe9o que se nrne 

contrato coin respectiva empresa abaixo por apresentar proposta mais vantajosa, obedecendo as normas ua Lei 

8.666/93, conforme especifica恒o da Secretara Municipal de Saude solicitante 00 oDjeto・  

CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura que recomendou por 

Dispensa de Licita 自o: 

CONSIDERANDO qtie a enipresh .htleiidec as exigncia de qualifica9ao fiscal e trabalhista ejurdica 

CONSIDERANDO que ha disponthihdadc dc recursos financeiros para arcar com os custos da 

contrata叫o, conforme informa'o (to contador deste Municlpio 

CONSIDERANDO art. 24. inciso IV, da Lei 8.666.93. Decreto Federal n。  9.412/2018 e Portaria do 

Ministerio da Sabde n 188'2020 eLEに3.979/2020 art. 40、 i nctuindo a medida provisria n。 926/2020 

CONSIDERANDO, que a rela'to do art. 197 com o inciso XXI do art 37, ambos da Constitui9きo, e da 

perfeita harmonia, Os termos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do Poder P"blico local a 

compet己ncia. Referida competncia se espraia pelas segruntes materias: a) reguiamenta9ao; O) nscaiiza9ao; C) 
controle; d) execu9ao do servi9o, que poctera ser fia diretamente ou atraves de terceiros e tambem por pessoa 

fisica ou juridica de direito privado 

CONSIDERANDO. duas certeza: a) a administraぐao publica, como regra, deve contratar por meio de 

licita叫o; b) o Poder politico local jamas se eximir自  de prestar o servi9o p自blico a sua popula叫o. Ambos sao 

principios constitucionais expressos, portanto. prindpios que devem ser obedecidos por todas as normas do 
Estado, inclusive pera Lei n。  8.666:93 

CONSIDERANDO, que os preりos esto de(;tro do praticado no mercado, preenchem as condi"es e 

requisitos para atender ao objeto solicicaco. etjo contrato dever自  ser celebrado com observancia das regras 
previstas da 8.666/93, precipua da Adn;instra'ao. criou-se imediatamente o interesse coletivo prim台rio 

visando o interesse social. CONSIDERANDOEste momento exige que as a6es para aquisi叫es de materiais 
e servi9os para o combate ao novo coronivirtis sejam ag eis para atender a demanda da pandemia. Porm,' 

essencial zelar pelo compromisso com a im'ansparncia das aゆes e o fortalecimento de iniciativas que ampliem 
o controle social 

Com base no parecer juridico que concluiu que. ob1etivando cumprir os principios da legalidade, 
moralidade e publicidade, opinou pela Dispensa de por tratar-se de servigos necess'rios ao atendimento das 
finalidades precipuas da Administra'ao. Por essas raz6es comissao cumpre o apontado no parecer Juridico, 
para a contrata9ao de ROCERIO BRITO SOU/A, inscrito no C/NP) sob n。  21.399.103/0001-46, Rua Tom6 
de Souza. no 135. Bairro Primavera. Po、oes - Bahia 	a 45.260.000, com valor R$ 26.000,00 (vinte e seismil 
reais). Registre-se e Publique-se 

PoC6es BA. 08 de ・  ode 2U2) 
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, 

ATA/PARECER DA COMISSAO 

e 



Po96es-Ba, 06 de mair de 2020 

Joo Pedro昌ib4ird華'Jascimento 
rresioen舶  

蔵(S頭  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE LICITAいO 086/2020 

Reunio da Comiss白o Permanente de Licita9白o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Portaria n。  001/2020. Reunida com a finalidade especifica de 
instru"o de processc de DISPENSA DE LICITA9AO, art. 24, Inciso IV, da Lei 
8.666/93, Decreto Federal n。  9.412/2018 e Portaria do Minist白rio da Saロde n。  
188/2020 e LEI 13.979)2020 art. 4。,。  incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, 
modificada pela Lei n。  8,993/94 

へLに一 	fornecimento de m白scara em tecido de algod白o, que sero devidamente higienizadas, 
t..iujeto 	entregues」  em. embalagens plasticas lacradas, para as pessoas de maior vulnerabilidade 

e 
ー 	Contratado 誉ノり  CNY?2 iuouutt、, nscrito no UNVJ sob nu 21.399.103/0001-46, Rua Tom6 de 

り  ouza, n 'l.sD,D uairro Primavera, Po9des - Bahia, Cep 45.260.000 

聖ndo emvista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
rrocuraaoria .iuriaica Municipal, essa Comiss白o oar andamento ao processo de Dispensa de 

峯黙？鍔11a6 co1-46. 認a鴇轟欝誤摂黒鼎鵠a inscrito noavera, Poes讐‘hsob nhia, Ceo 

麟難麟  

×レマ～＝或っ＝ー  
Maclucia Teixeira Rocha 
Membro da Comisso 

Keli Cristina L a Santos Gornes 
Membro da Comisso 
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Jo白o Pedr o Nascimento 
Pr I dente , 

PREFEITURA iii UdCiPAL DE POCOES 
CNPJ: I 4.200.242/0001-65 

ADJUDICAいO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA9AONO 086/2020. 

A Comiss,o Permanente de Licitaりうo de Po96es - Bahia, com base no art. 24. Inciso 1V da Iei 
8.666/93, Decreto Federal n。  9412/2018 e Portaria do Minist白rio da Saude n。  188/2020; lEi 
13・ 979/2020 art. 4三, incluindo a mecida provis6ria n。  926/2020, e suas altera96es oosterioresにnn 

er Juridico, ADJUDICA o objeto da fornecimento de m白scara em tecido de alaod白o. OUe 
devidamente higienizadas, eniregues em embalagens plasticas lacradas. oara as oessnasr1e 
vulnerabilidade social deste Municipio, como medidas preventivas a resoeito 6 nrnn;viru; 

(COVID-19).一  Visando a contrata9白o de ROGERIO BRITO SOUZA. inscritjnoc扉.isnhno 
21.399.103/0001-46, Rua Tom白  de Souza, n。  135, Bairro Primavera , Po9 6es -Bahia, CepAr _,','nn -- - 	. 	. 	. 	- 
qo.Lou・ uuu, peio vaior giooai ae -‘・・、‘' I vnte e seismil reais) 

、1自誘；零xeira RocE 
Membro da Comissao 

Kel町istina Lirna k6 二Comes 
Iviemoro oa ,omIssao 



, carcnhas 

にmH 

se 
震賢  PREFEiTURA MUNICIPAL W3 POCOES 

CNPJ: 14.200.242/003I -65 
、閣ュに73mlさ皿ブ  

RATIFICACAO DO All) FORMAL) IJISPENSA DE LICITAcAONO 086/2020 

A Prefeitura Municipal de Pov6es 	Bahia. corn base no an. 24. Inciso IV. da Lei 8.666/93. Decreto 
Federal n。 9.412/2018 e Portaria do Ministrio da Sade no 188:2020 e LEI 13.979/2020 art. 4, incluindo a 
medida provis6ria n。 926/2020, e suas altera9うes posteriores, e no Parecer Juridico, Ratifica o orocedimento de 
contrata9巨o direta por Ato da DISPI:NSA DLI I.ICITAいOn0 086/2020. referente 良  fornecimento de mascara 

de algodo, que sero devidamcite higienizadas, entregues em embalagens plasticas lacradas, para 
de maior vulnerabilidade soctai deste Municipio, como medidas preventivas a respeito Coronavirus 
9). Mediante exposto lan〒o O AR) Ibrmal pra a contrata9o de ROGERIO BRITO SOUZA. 

inscrito no CNPJ sob n。  21.399.103/0001-46, Rua Tom白  de Souza, n。  135. Bairro 
Po96es - Bahia, Cep 45.260.000, H' 、  jio ・  global de RS 26.000,00 (vinte e seismil reais). 
contrato del2/05/2020 at' 23,'07:2020. Oru 'atilicado. Poc6e, Estado da Bahia. 12 de main de つfl 

Vt 
(iahin.,ie do Prefiit. 12 d._ maio de 2020 

● 



Po96es, BA, 12 de房  aio de 2020. 
. / 

ィ／  
Secret白rio Mしndc- 

Costa 
‘・‘'ministra9白o e Planejamento 

● 

麓鎗  

1静  
PREFEITURA MUNICIPAL JE POCOES 
CNPJ: !4.?90.24?/flOflし‘5 

、1苫I~ 

CERTIDAO DE PUBLICACAO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITA9AON。  086/2020 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determina"o legal, o parecer conclusivo 
do processo de DISPENSA DE LICITA9AO, cujo objeto 白  a fornecimento de m白scara em tecido de 
algod白o, que ser白o devidamente higienizadas, entregues em embalagens plasticas lacradas, para 
as pessoas de maior vulnerabilidade social deste Municlpio, como medidas preventivas a respeito 
Coronavirus (COVID-19). Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata"o de ROGERIO 
BRITO SOUZA, inscrito no CNPJ sob n。 21399.103/0001-46, Rua Tome de Souza, no135, Bairro 
Primavera, Po96es - Bahia, Cep 45.260.000, pelo valor global de R$ 26.000,00 (vinte e seismil 
reais),foi devidamente divulgado con publica9合o no mural d弓 Prefeitura 

, 



lascarenhas 

n:cipal 

欝 PREFEITURA Mし jINCIPAL i'E POcoES 

鳶薫彰 CNPJ: 14.200.242/000I-650p) 

EJOMOLOCACAO DA DISPENS1% DE LICITACAO N 086/2020 

O Prefeito Municipal de Poり6es - 2ahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as Formalidades do art. 24. InCISO IV. da Lei 8.666/93. Decreto Federal n。  
9・412/2018 e Portaria do Ministrio da Sa自de n。  186/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a 
medida provis6ria n。  926/2020. e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITACAO no 
086/2020 Objeto: fornecimento dc mascara em tecido de algodao, que serao devidamente 
higienizadas, entregues em embalagens plasticas lacradas, para as pessoas de maior vulnerabilidade 
social deste Municipio, como medidas preventivas a respeito Coronavirus (COVID・19). Mediante 
exposto lan9o o Ato formal para a contr[ta恒o de ROGERIO BRITO SOUZA, inscrito no CNPJ sob 
n。  21.399.103/0001-46, Rua iomj dc Souza. n。  135. Bairro Primavera. Poc6es - Bahia. Cen 
45.260.000. pelo valor global de RS 26.000.00 (vime e seismil reais) 

A Comissao Permanente de Licita9o. atravcs dc seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: R$ 26.000.00 (vinte eseismil reais) 

Gabinc.e ju Prerei) .! 2 dc maio de 2020. 

● 



.' 	PREFEITURA MUNiC!PM. )E POCOES 
曳鮮J 	CNPJ: I4.2OO.242/OWE-b5 
噂‘ 

tscaren has 

ci pal 

Ao 

Setor de Contabilidade 

灘熊繊藁燃職鴛鴬篤撚鴛競撚灘  

social deste M uexposto lano o驚器器edidas p'eiti vas a respeitoa coniratalo de ROGER IO B濡揺rus (COVID-19). MedianteZA, inscrito no CNPJ sob n 

21.39valorコ03/000!obal de畿器濡濡漂a.富誌胃器器霊器 Bahia. Cep 45.260.000, pelo 

(iabinごte do Pretb o.~ 2 dc maio de 2020 
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ADJUDICAいO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITAいO N。 086/2020. 

A Comiss五o Permanente de Licita9ao de Po96es - Bahia. com  base no art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, 
Decreto Municipal a" 158/2020 e Decreto Federal n''9.412/218, Portaria do Ministrio da Salde if 188/2020 e 
suas altera96es posteriores, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITACAO N 
086/2020・ OBJETO fornecimento de mascaras em tecido de algodao, que sero higienizadas, e entregues em 
embalagens plsticas lacradas, que ser'o fornecidas as pessoas de maior vulnerabilidade social deste Municipio 
como medidas preventivas a respeito Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sa"de, CONTRATADO ROGERIO BRITO SOUZA 26041549860, pessoa jurdica de direito privado,inscrito 
no CNPJ sob n。  21.399.103/000l-46,com endere9o comercial Rua Tome de Souza, n。  135,Bairro: Primavera, 
Po96es-BA, CEP: 45.260-000,Valor global do objeto Adjudicado ' de: R$ 26.000,00 (vinte e seisrni! reais). 
Com Vigencia 23/07/2020, Comissao Permanente De Licita9'o, 12 de maio de 2020. Joao Pedro Ribeiro Do 
Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO: 

RATIFICACAO DO Ai'O FORMAL DE DISPENSA DE LICITAいO N。  086/2020 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal 
no 158/2020 Decreto Federal n 9.412/218, Portaria do Minist'rio da Sahde n。  I 88/2020e suas altera96es 
posteriores, e no Parecer Juridico, torna pblico a Ratifica 三o do Ato da DISPENSA DE LICITAく:Ao N 
086/2020, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e Parecer Jurdico emitido pelo 
Procurador Juridico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para 
contrata戸o direta de ROGERIO BRITO SOUZA 26041549860, pessoa jurdica de direito privado,inscrito no 
CNPJ sob n。  21.399.103/0001 -46,com endere9o comercial Rua Tome de Souza, n I 35,Bairro: Primavera, 
Po96es-BA, CEP: 45.260・000,0 OBJElOornecirnento de mascaras em tecido de algodao, que sero 
higienizadas, e entregues em embalagens plsticas lacradas, que sero fornecida as pessoas de maior 
vulnerabilidade social deste Municipio como medidas preventivas a te叩eito Coronavirus にOVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa立de. Valor de RS 26.000,00 (vinte e seismil reais ) com Vigencia 
23/07/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LIClTACAdevendo ser celebrado o contrato 
com: ROGERIO BRITO SOUZA 26041549860, Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2020). Leandro Arajo 
Mascarenhas - Prefeito Municipal 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  086/2020 

- 	O PREFEITO MUNICIPAL DE POcoES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 

' Ioram器留器器漂と讐農農黒器紫票繋ご黒票 modificai''flfl IThflTr烈竺oduzidas pelas Leis a" 
; 	1 	，  ニ  ー；了ーーーーで ’ でー、 “J＝一、ー’'"yn、ノ ”'Ft)U( Z.0 h.0 .- '-IりJIコ I LlIortIccIIrlentO tie mascaras 

CLII Lee讐 q e aigouao, que ' serao. higienizadas, e entregues cm embalagens pl'sticas lacradas, que sero 
Ionweluas as / pessoas ce maior vulnerabilidade social deste Municipio como medidas preventivas a respeito 

諾羅器芯器器缶乳ご農紫撤 a Secretariao MO. HOMOLOGI誉認
de

esso留品畿貿各置I Parecer daICITAO. 
P讐  a contrata9ao dきta da empresa ROGERJO BRITO SOUZA 26041549860, pessoa juridica de direito 
『ど習9・msc?m no UINYJ SODnU そ  l.399・ 103/UU(Ji-46・com endere9o comercial Rua Tome de Souza, if 
133,natrro: rnmavera, i'O9oes-tsA, t,hP: 4う・2b0-(JU(J・COMIS5AO PERMANENTE DE LICITACAO, atravs 
uc ,'u rucsiucrIte・  uevera tornar as meuioas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o de: R$ 26.000,00 
」  vrnte e seismil reais) com Vig'ncia 23/07/2020). Gabinete do Prefeito, l2de maiode 2020. Leandro Ara自 jo 
iviasearennas - rrereito Municipal 
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EXTRATO DO CONTRATO N。160/2020 EMS 

DISPENSA No086/2020 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POぐ6ES COM COOPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o no 11.113.324/0001 -52, com sede a Rua Cardeal da Silva, 75 

Bairro Centro - CE?. 45.260-000. representado por Jorge Luis Santos Lemos CONTRATADO ROGERIO 
BRITO SOUZA 26041549860, pessoa . jurdica de direito privado,inscrito no CNPJ sob n。  21.399.103/0001ー  
46,com endereo comercial Rua Tome de Souza, n。  135,Baino: Primavera, Po96es-BA, CE?: 45.260- 
000,OBiETOfornecimento de mascaras em tecido de algoddo, que ser'o higienizadas, e entregues em 
embalagens plsticas lacradas, que serao fornecidas as pessoas de maior vulnerabilidade social deste Municipio 
como medidas preventivas a respeito Coronavirus (COVID-19). em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sa血de,Oriundo da Dispensa de Licita叫o N。  086/2020. Data do Contrato 12/05/2020; Valor do Contrato: RS 
26.000,00 (vinte e seismil reais ), 23/07/202oSecretario Municipal de Sa'de Jorge Luis Santos Lemos. Prefeito 

Leandro Arajo Mascarenhas. 

Jornal Tribuna do Sertao - Ediq'o disponivel no site www.sertaohoje.com.br'publicacoes 



I)irio Oficial dc) 

WNに馴o Po96es 
Qia rta-fe ira 
27 de Maio de 2020 
10-Ano -N.799 

ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。 086/2020 

A Comissao Permanente de Licita9ao de Pog6es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, 
Decreto Municipal n。  158/2020 e Decreto Federal n。  9.412/218, Portaria do Ministerio da Sade n。  188/2020 e 
suas altera'6es posteriores, e no Parecer Juridico. ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITAいO N。  
086/2020.OBJETO fornecimento de mascaras em tecido de atgodo, que sero higienizadas, e entregues em 
embalagens pl'sticas lacradas, que ser百o fornecidas as pessoas de maior vulnerabilidade social deste Municipio 
como medidas preventivas a respeito Coronavirus (COVID-191j, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sa"de, CONTRATADO ROGERIO BRITO SOUZA 26041549860, pessoa juridica de direito privado.iriscrito 
no CNPJ sob n。  21.399.103/0001-46,com endere9o comercial Rua Tome de Souza, n 135,Bairro: Primavera, 
Pof6es-DA, CEP: 45.260-000,Valor global do objeto Adjudicado ' de: R$ 26.000,00 (vinte e seismil reais) 
Com Vigencia 23/07/2020, Comissao Permanente De Licita'o, 12 de maio de 2020. Jo巨o Pedro Ribeiro Do 
Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N。  086/2020 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia. corn base no art. 24. Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal 
it' l58'2020 Decreto Federal nU 9.412/218. Portaria do Ministrio da Saude n。  188/2020e suas altera6es 
posteriores, e no Parecer Jurdico, torna p"blico a Ratifica9io do Ato da DISPENSA DE LICITAいO N 
086/2020, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITAいO e Parecer Juridico emitido pelo 
Procurador Jurdico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para 
contrata9ao direta de ROGERIO BRITO SOUZA 26041549860, pessoa juridica de direho privado,inscriio no 
CNPJ sob n。  21.399.103/0001 -46,corn endereりo comercial Rua Tome de Souza, n。  I 35,Bairro: Primavera, 
Po96es-DA, CEP: 45.260-000,0 OBJETOfornecimento de mascaras em tecido de algod'o, que sero 
higienizadas, e entregues em embalagens plsticas lacradas, que sero fornecida as pessoas de maior 
vulnerabilidade social deste Municipio como medidas preventivas a respeito Coronavirus (COVID-19), em 
alendimento a Secretaria Municipal de Sa"de, Valor de LU 26.000,00 (vinte e seismil reais) com Vigencia 
2310712020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LiCiTACAdevendo Ser celebrado o contrato 
com: ROGERIO BRITO SOUZA 26041549860, Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2020). Leandro Arajo 
Mascarenhas - Prefeito Municipal 

HOMOLOGAぐ入o DA DISPENSA DE LICITACAO N。  086/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POぐOES, BAHiA, no uso de suas atribui'6es legais, e tendo em vista oue 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei a。  8.666/93 com as modificacるes introduzidas pelas Leis'n 
8.883/94 e no 9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITACAO N 086/2020. OBJETOfomecimento de rnascara 
em tecido de algodo, que sero higienizadas, e entregues em embalagens plsticas lacradas, que sero 
fornecidas as pessoas de maior vulnerabilidade social deste Municipio como medidas preventivas a respeito 
Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de, atentando ao Parecer da 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITACAO, 
para a contrata9lo direta da empresa ROGERIO BRITO SOUZA 26041549860, pessoa juridica dc direito 
privado,inscrito no CNPJ sob n。  2l.399.l03'000l-46,com endere'o comercial Rua Tome de Souza, n。  
135,Bairro: Primavera, Pog6es-DA. CEP: 45.260-000,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, atravs 
de seu Presidente, dever tornar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi9o de: R$ 26.000,00 
(vinte e seismil reais) com Vtgencia 23/07/2020). Gabinete do Prefeito, l2de maiode 2020. Leandro Arajo 
Mascarenhas - Prefeito Municipal 

CERTIFICA9AO DIGITAL: ONSFX6FKL1 W+/UYY73+MBG 

Esta ediao encontra-se no site oficial deste ente 
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EXTRATO DO CONTRATO N。160/2020 FMS 

DISPENSA No086/2020 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES COM COOPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob on 11i13.324/000l-52, com sede' Rua Cardeal da Silva, 75 

Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos CONTRATADO ROCIERIO 
BRITO SOUZA 26041549860, pessoa juridica de direito privado,inscrito no CNPJ sob a 21.399.103/0001 
46,com endere'o comercial Rua Tonic de Souza, no l35.Bairro: Primavera, Pof6es-BA, CEP: 45.260- 
000,OBJETOfornecimento de mascaras ciii tecido de algod百o, que sero higienizadas, e entregues em 
embalagens plsticas lacradas, que ser百o fornecidas as pessoas de maior vulnerabilidade social deste Municlpio 
corno medidas preventivas a respeito Coronavinus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sade,Oriundo da Dispensa de Licita9ao N。  086/2020. Data do Contrato 12/05/2020; Valor do Contrato: RS 
26,000,00 (vinte e seismil reais), 23/07/2020Secretario Municipal de Sa'de Jorge Luis Santos Lemos, Prefeito 

Leandro Ara可o Mascarenhas. 

CERTIFICAいO DIGITAL: ONSFX6FKL1 W+/UYY73+MBG 

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