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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POO:WS 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO 116/2020 FMS CONTRATO 116/2020 FMS 
CONTRATO DE PRESTAAO DE SERVICOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POCOES COM COPARTICIPAAO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAODE E A EMPRESA DIOGENES 
MENEZES MONTES. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITUFtA MUNICIPAL 
DE POÇOES COM COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAC/DE E A EMPRESA DIOGENES 
MENEZES MONTES. 

Pelo presente instrumento de contrato, A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES-BA, neste ato 
representado pelo Senhor Prefeito Leandro Arajo Mascarenhas, com sede 白  Pra9a da Bandeira, 

n。  02, centro, Po96es-BA, inscrito no CNPJ sob n。  14.242.20010001-65 atrav白s do FUNDO 
MUNICPAL DE SAODE, inscrito no CNPJ sob o no 11.113.324/0001-52, com sede 合  Rua Cardeal 

da Silva, n。  75. centro, CEP. 45.260-000 ora denominado CONTRATANTE e, de outro lado 
DIOGENES MENEZES MONTES, pessoa fisica de direito privado, inscrito no CPF sob n。  
226.453.618-70, Endere9o; Rua A, s/n, lot. Vista Verde, Po96es-Bahia, CEP: 45.260-000, ora 
denominado CONTRATADO, pactuam, nos termos da Lei Federal n。  8.666/93 e demais 

dispositivos aplic白veis, a presta弾o dos servios definidos segundo as seguintes Cl自usulas 

Pelo presente instrumento de contrato, A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA, neste ato 
representado pelo Senhor Prefeito Leandro Aratijo Mascarenhas, com sede Praga da Bandeira, 
n° 02, centro, Poções-BA, inscrito no CNPJ sob n° 14.242.200/0001-65 através do FUNDO 

MUNICPAL DE SACIDE, inscrito no CNPJ sob o n° 11.113.324/0001-52, com sede a Rua Cardeal 
da Silva, n° 75, centro, CEP. 45.260-000 ora denominado CONTRATANTE e, de outro lado 

DIOGENES MENEZES MONTES, pessoa fisica de direito privado, inscrito no CPF sob n° 
226.453.618-70, Enderego; Rua A, s/n, lot. Vista Verde, Poções-Bahia, CEP: 45.260-000, ora 
denominado CONTRATADO, pactuam, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e demais 
dispositivos apficáveis, a prestaçâo dos serviços definidos segundo as seguintes Cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1 .1 0 presente contrato tem por objeto 白  a presta9白o de servi9o na higieniza"o e limpeza da frota 
Municipal que esta vinculada a Secretaria Sa自de deste municipio. Com  base na Lei n。  13.979, de 
06 de Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas de enfrentamento da emerg6ncia de 
sa自de pロblica de import自ncia intermunicipal decorrente do Coronavirus respons白vel pelo surto de 
2019 e tamb白m, o Decreto n。  131/2020 que disp6e sobre as medidas para o enfrentamento, 
temporrios e de preven9白o da emerg6ncia em saude P自blica decorrente do Coronavirus ー  
(COVID -19). 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 0 presente contrato tem por objeto é a prestação de serviço na higienizagão e limpeza da frota 
Municipal que esta vinculada a Secretaria Saúde deste municipio. Com  base na Lei n° 13.979, de 
06 de Fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergênda de 
saúde pública de importância intermunicipal decorrente do Coronavirus responsavel pelo surto de 
2019 e também, o Decreto n° 131/2020 que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento, 
temporarios e de prevenção da emergência em saúde Pública decorrente do Coronavirus - 
(COVID -19). 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO: 
2.1 0 presente instrumento ter vigencia tendo inicio em 23 de maro de 2020 e findando em 
30junho de 2020, n白o admitindo prorroga,o 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO: 
2.1 0 presente instrumento tera vigência tendo inicio em 23 de março de 2020 e findando em 
30 junho de 2020, não admitindo prorrogação. 

CLUSULA TERCEIRA - PRE9O E CONDICOES DE PAGAMENTO: 
3.1 Pela execu"o do Contrato, a CONTRATANTE, pagar ao contratado o valor global de R$ 
3.900,00 (trs mil e novecentos reais), pago de acordo com a entrega dos produtos e emisso 
de nota fiscal, estando incluidos neste valor todos os impostos, taxas, contribui加es e obriga"es 
financeiras incidentes sobre a presta,o dos servios 

CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇOES DE PAGAMENTO: 
3.1 Pela execução do Contrato, a CONTRATANTE, pagará ao contratado o valor global de R$ 
3.900,00 (três mil e novecentos reais), pago de acordo com a entrega dos produtos e emissão 
de nota fiscal, estando incluidos neste valor todos os impostos, taxas, contribuições e obrigações 
financeiras incidentes sobre a prestação dos serviços. 

CLAUSULA QUARTA~ DO REGIME DE EXECU9AO 
4.1 0 regime de execu"o do presente contrato 白  de fornecimento de materiais 
CLAUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
4.1 0 regime de execução do presente contrato é de fornecimento de materiais. 

CLUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS: 
5.1 As despesas decorrentes da execu9白o dos servios contratados correro 自  conta de recursos 
constantes de dota加es consignadas no Oramento Municipal para o exercicio corrente, a saber: 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS: 
5.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados correrão a conta de recursos 
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercicio corrente, a saber: 

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

ATIVIDADE/PROJETO 

10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.043 - Programa T.F.D. L 

2熊壁参 R
ua: Cardeal da Silva, n 75, centro, Po96es-Ba, Fone: (77) 3431-4350 
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0' - e Ile PREFEITtJRA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

 

10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC — Media e Alta 
Complexidade 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.00 - Outros Serv. Terceiros — P. Fisica 

FONTE 
02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferência de Recursos 

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA 
6.1 A Garantia dos objetos ser自  pelo tempo de dura9ao do contrato, indenizando o contratante 

pelos possiveis danos causados de acordo com o valor correspondente 

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA: 
6.1 A Garantia dos objetos será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o contratante 
pelos possiveis danos causados de acordo com o valor correspondente. 

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGA9OES DA CONTRATANTE 
7.1 Pagar, conforme estabelecido na Clusula Terceira, as obriga96es financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
7.2 A fiscaliza"o da execu9白o dos servi9os ser realizada por preposto da CONTRATANTE ou 

一 	Dor eauioe esoecializada. desianada 
W 	7.3 Suspender o pagamento da nota tiscal/tatura sempre que nouver oonga叩o contratuai 

pendente por parte da empresa contratada, ate a completa regulariza"o; 
7.4 Prestar verbalmente ou por escrito a Contratada informa96es que visem esclarecer a 
presta"o do servi9o 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
7.1 Pagar, conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
7.2 A fiscalização da execução dos serviços sera realizada por preposto da CONTRATANTE ou 

• 
por equipe especializada, designada. 
7.3 Suspender o pagamento da nota fiscal/fatura sempre que houver obrigação contratual 
pendente por parte da empresa contratada, até a completa regularização;. 
7.4 Prestar verbalmente ou por escrito a Contratada informações que visem esclarecer a 
prestação do serviço. 

CLUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DA INEXECUCAO E DA RESCISAO: 
8.1 0 recebimento se dar em carter provis6rio, inicialmente, pela Comiss白o ou Servidor 
encarregado para este fim, ate a verifica"o da conformidade do produto com as especifica96es 
no prazo de 05 (cinco) dias" teis; 
8.2 Ainda que recebido em carter definitivo, subsistir白, na forma da lei, a responsabilidade da 
CONTRATADA por vicios ocultos detectados ap6s a emissao do respectivo documento; 
8.3 A CONTRATANTE poder rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpela"o judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte do CONTRATADO o n白o 
cumprimento, ou cumprimento irregular, de cl白usulas contratuais, especifica96es ou prazos, ou 
ainda no caso de descumprimento das obriga96es legais previstas nos artigos 66 a 76 da Lei n。  

● 8.666/93, atraindo, no que couber, incid6ncia das hip6teses previstas nos artigos 77 a 80 daquela 
norm a 

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 
8.1 0 recebimento se dara em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou Servidor 
encarregado para este fim, até a verificação da conformidade do produto com as especificações 
no prazo de 05 (cinco) dias Úteis; 
8.2 Ainda que recebido em carater definifivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da 
CONTRATADA por vicios ocultos detectados ap6s a emissão do respectivo documento; 
8.3 A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte do CONTRATADO o não 
cumprimento, ou cumprimento irregular, de clausulas contratuais, especificações ou prazos, ou 
ainda no caso de descumprimento das obrigações legais previstas nos artigos 66 a 76 da Lei n° 

• 
8.666/93, atraindo, no que couber, incidência das hip6teses previstas nos artigos 77 a 80 daquela 
norma. 

CLAUSULA NONA - CONDI9OES GERAIS: 
9.1 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu"o deste 
Contrato, quando necess白rio por conveni6ncia dos servios ou da Administra"o, respeitados os 
limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 
9.2 N白o ser permitido ao contratado subcontratar de forma total ou parcial ou, ainda, sub-rogar, 
ceder ou transferir a qualquer titulo este Contrato sem a prvia e expressa anu白ncia da 
CONTRATANTE; 
9.3 O CONTRATADO obriga-se a manter, durante o periodo de execu,o do contrato, todas as 
condi6es exigidas em lei para sua habilita"o, nos termos do art. 55, XIII da Lei de Contratos 
Administrativos; 
9.40 presente contrato vincula-se ao termo que dispensou ou inexigiu a licita弾o; 

CLAUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS: 
9.1 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste 
Contrato, quando necessario por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os 
limites legais e os direitos assegurados CONTRATADA; 
9.2 Não sera permitido ao contratado subcontratar de forma total ou parcial ou, ainda, sub-rogar, 
ceder ou transferir a qualquer titulo este Contrato sem a prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE; 
9.3 0 CONTRATADO obriga-se a manter, durante o periodo de execução do contrato, todas as 
condições exigidas em lei para sua habilitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei de Contratos 
Administrativos; 
9.4 0 presente contrato vincula-se ao termo que dispensou ou nexigiu a licitação; 

CLAUSULA DECIMA - FORO: CLAUSULA DÉCIMA - FORO: 

oesOCSRua: Cardeal da Silva, n0 75, centro, Po96es-Ba, Forj) 3431-4 .0 Rua. Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções-Ba, Fo 	3431-4 0 

fl MUNSCIPAL SNP MUNICIPAL 
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OeS Rua Cardeal da Silva, n。  75, centro, Po96es-Ba, Fone: (77) 3431-4350 P'o 

S 

昌  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

10.1 As partes signat自rias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Po"es do Estado da 

Bahia, com ren"ncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (vias) vias de igual teor e 

ロnico efeito, na presen9a das testemunhas abaixo 

Po"es- BA, 23 de maro de 2020 

 

scarenhas 
ipal 

Jorge Luis'Santos Lemos 
Secretria' Municipal de Sade 

Contratante 

心ょ応三91"\-nJvL 
DIOGENES MENEZES MONTES 

Empresa contratada 

Testemunhas 
l川D、u山  昇ル。 ‘き，市も  
CPF:い、 Ilg了 )バPD CPF 

釦嶋如“川ノ  
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23/03/202 0 

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: DIOGENES MENEZES MONTES 
CPF: 226.453.618-70 

Ressalvada o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeita passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 白  certificado que 

n自o constam pend'ndas em seu nome, relativas a cr白ditos tributArias administrados pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri加es em Divida Ativa aa Uniao (UAU) jurno a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certid白o se refere 自  situa"o do sujeito passivo no 含  mbito da RFB e da PGFN e abrange 

indusive as contribui"es sociais previstas nas alineas' a' a' d' do par白grafo u nico do art. 11 da Lei n。  

8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita9ao desta certid白o est自  condicionada 白  verifica"o de sua autenticidade na Internet, nos 

endere9os くhttp://rfb.gov.br> ou くhttp:/Mwpqfn・ gov.br> 

Certid言o emitida gratuitamente com base na Portada Conlunta RFB/PGFN n。 1.751, de 2/10/2014 

Emitida 白  s 11:46:11 do dia 23/03/2020 <hora e data de Braslia> 
Vlida at' 19/09/2020 
C6digo de controle da certidao: 004F.6987.CBAS.9601 
Qualquer rasura ou emenda invalidar自  este documento 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

NOME 

DIOGENES MENEZES MONTES 

INSCRI9Ao ESTADUAL CPF 

226.453.6114-70 

Erniss5o: 23/03/2020 I] :]47 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut'rios 

(Emitida pan os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3・956 dell de dezembro de 1981 - C6digo 

Tribut自rio do Estado da Bahia) 

Certid白o ND: 20200897335 

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

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

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

Emitida em 23/03/2020, conformle Portaria n。  918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissao 

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

Vlida corn a apresentaG白o conjUnta do cart'o original de inscri9白o no CFF OU no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda 

Pagina l de 恥にe山dacNegativa ml 
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蕊  

Prefeitura Municipal de PoC6es 

P9A DA BANDEIRA, 02 

CENTRO - POCOES - BA CEP 45260-000 

CNPJ. 14.242.20010001-65 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 

N"mero: 000063!2020.E 

Nome/Raz白o Social 

CPF/CNPJ 

Endere9o 

● 

DIOGENES MENEZES MONTES. 

226.453.818-70 

RUA A, SN LOT. VISTA VERDE 

JOAQUIM MASCARENHA PO9OES ・  BA CEP: 45260-000 

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

Observa"o 

"""""‘✩青‘✩骨~“"""""“士✩✩‘""""""‘士士“"“女“✩ ********.**** ***************************************.******************...... 

""""""'",＋骨，“"""'“……”．."""..． 	 ✩“✩…,✩骨骨✩✩“✩，…✩●骨寸t✩●●✩サ●●脅●●●●●●●●●●●●●●●骨●●●●●●脅●●…✩‘●骨脅曹✩“”青‘"""" 

古量士✩，“""""1"“止＋責青………✩血去去✩士ま‘骨去✩✩,………，去骨骨✩ま, ******* ***************************-*******t****************** *******-*******.-*** 

	 古  ，，骨‘''．‘✩‘'.'‘士‘'‘★‘‘，✩‘＋✩ ******************************* ******* ** ** ****** *************** *******************'''''' 

Esta certid'o foi emitida em 	23/03/2020 	com base no C6digo Tribut白rio Municipal 

Certido v自lida at':' 21106/2020 

Esta certid白o abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado. 

C6digo de controle desta certidao: 2700004628260000354288090000063202003238 
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I II 
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Certid自o emitida eletronicamente via internet. A aceita"o desta certid白o est自  condicionada 白  verifica"o de sua 
autenticidade na Internet, no endereo eletr6nico 
https://pocoes.saatri.com.br, Contribuinte/Outros - Certid白o Negativa - Verificar Autenticidade 

Aten"o: Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 

Impresso em 23/0312020 白  s 11:47:56 
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I 

CERT工DAO NEGATェVA DE DEEェTOS TRABALHェSTAS 

Nome: DIOGENES MENEZES MONTES 
CPF ・  226.453.6ユ8-70 
Certidao n。  : 7075056/2020 
Expedi9ao: 23/03/2020, a s 11: 47:05 
Validade: 18/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9 o. 

Certifica-se que DIOGENES MENEZES MONTES, inscrito(a) no CPF sob o n。  
t 

	

	226.453.618-70. NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
上 rana 上nユ 5しas 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidaqao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resoluqao 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 at巨  2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedig員o. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relaqao 
a todos os seus estabelecimentos, ag合ncias ou filiais. 
A aceitaq貢o desta certid言o condiciona-se a verificaq貢o de sua 
autenticidade no portai do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (h七七p ・ノノwww ，七 S七 .jus. br ) 
Certid o emitida gratuitamente. 

● 工NFORMA尊O ェMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identifica9ao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justi9a do Trabalho quanto a s obriga96es 
estabelecidas em sentenqa condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenci巨rios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execucao de acordos firmados perante o Ministるrio P丘blico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliaりao Pr巨via. 
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Presid6ncia da RepOblica 
Secretaria ・・Geral 

Subchefia para Assuntos Jurdicos 

LEI No 13.979,  DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

器農器― 轟。「認％。p響：二av器 I：器蔵』  

Dispうe sobre as medidas para enfrentamento da 
emerg白ncia de sa"de poblica de import白ncia 
internacional decorrente do coronavirus responsavel 
pelo surto de 2019. 

Lei 

Art. 10 Esta Lei disp6e sobre as medidas que poderao ser adotadas para enfrentamento da emerg白ncia de 
sa"de p自blica de import自ncia internacional decorrente do coronavirus respons自vel pelo surto de 2019 

§10 As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a prote9白o da coletividade 

§ 2。  Ato do Ministro de Estado da Saude dispor sobre a dura9白o da situa9白o de emerg白ncia de saude pjblica 
de que trata esta Lei. 

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

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

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

I! 7.quar?nte?a: restri o de atividades ou separa"o de pessoas suspeitas de contamina9白o das pessoas que 
nau estejam uoerues, ou oe Dagagens, conteineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeItos de 
contamina戸o, de maneira a evitar a possivel contamina9ao ou a propaga9ao do coronavirus. 

Pargrafo u nico. As defini96es estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanit白rio Internacional, constante 
‘。 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 emerg白ncia de saロde pロblica de import白ncia intemacional decorrente do 
coronavirus, as autoridades poder言o adotar, no 自  mbito de suas competncias, dentre outras, as seguintes 
medidas: 	(Reda9言o dada  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

I - isolamento; 

II - quarentena; 

川ー  determina戸o de realiza9言o compulsdria de 

a) exames medicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clinicas; 

d) vacina9白o e outras medidas profilticas; ou 

www.pianaito.gov.br/ccivii_O3/_a1o2019-2022/2o2oflei/L1  3979.htm 

Texto compilado 	 aspうe sobre as medIdas para enfrentamento da 

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

● 
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'e) tratamentos mdicos especificos; 

IV - estudo ou investiga"o epidemiol6gica; 

V - exuma"o, necropsia, crema9百o e manejo de cadaver; 

de vigVIde Vigil蕊stri oSanit 篇cepcpor盟慧盟orriados o農蕊器窪menda9白o 認麟鵠認器器揺器禦謂  

de 2020) 

a) entrada e saida do Pais; e 	(Incluido  pela Medida Provis6na no 926,  de 2020) 

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

Vil - requisi9白o de bens e servios de pessoas naturais e juridicas, hip6tese em que sera garantido o 

pagamento posterior de indeniza"o justa; e 

V川ー  autoriza"o excepcional e tempor自ria para a importaco de produtos sujeitos 白  vigilncia sanit自ria sem 

registro na Anvisa , desde que 

a) registrados por autoridade sanit白ria estrangeira; e 

b) previstos em ato do Minist白rio da Saude. 

s 1o As medidas rjrevistas neste artiqo somente poder白o ser determinadas com base em evidencias cientficas 

e em anlises sobre as informa96es estrat白gicas em saude e dever言o ser limitadas no tempo e no espa9o ao minirno 

indispens自vel白  promo9白o e a preserva"o da saude p自blica 

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

I - o direito de serem informadas pernianentemente sobre o seu estado de saode e a assist白ncia 自  familia 

conforme regulamento; 

II - o direito de receberem tratamento gratuito; 

Ill ・  o pleno respeito 白  dignidade, aos direitos humanos e 白  s liberdades fundamentais das pessoas, conforme 
preconiza o Artigo 3 do He

g
uiamento Sanitario internacional, constante ao anexo ao リecreto rr iu.z IL oe .31) ue

ode2O20. 

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

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

~ - dispor白  sobre as condi96es e os prazos aplic白veis a s medidas previstas nos incisos I e II do caput deste 
artigo; e 

II - conceder a autoriza9言o a que se refere o inciso V川  do caput deste artigo. 

provioto no incico VI do ouput douto→キ‘ge, 

§ 6。  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Sa"de, da Justia e Seguran9a Publica e da Infraestrutura 
dispor sobre a medida prevista no inciso VI do caput. (Reda"o dada  pela Medida Provis6ria no 927 de 2020) 

ww.pianalto.gov.brlccivil_03/_ato2Ol9-2022/202011eilLl 3979.htm 	 2伯  
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" 6。-A O ato conjunto a que se refere o§ 6。  poder白  estabelecer delega9白o de competencia para a resolu戸o 

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

§7。  As medidas previstas neste artigo podero ser adotadas 

l ・  pelo Minist白rio da SaOde; 

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

Ill ー  pelos gestores locais de saude, nas hip6teses dos incisos Ill, IV e Vil do caput deste artigo. 

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

§ 9 。 0 Presidente da Republica dispor白, mediante decreto, sobre os servios p"blicos e atividades essenciais 
a que se reterem o§ 8。. 	(incluido  pela Medida Provisoria n。 926 de 2020) 

§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execu9白o de servios 
publicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderao ser adotadas 
em ato especifico e desde que em articulac白o pr'via com o 6 rg自o regulador ou o Poder concedente ou 

autorizador. ー  (Inclu竺la Med竺ovisria n 926! de 2020) 一一一‘一‘一一 ‘一一‘一一一一ー一‘一 H一一―  

octo Loi. 

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

§ 1。  A dispensa de licita9白o a que se refere o caput deste artigo 6 temporria e aplica-se apenas enquanto 
perourar a emergencia ae sauae puouca ae Importancia internacional decorrente do coronavirus 

』  2。  Todas as contrata96es ou aquisi加es realizadas com fulcro nesta Lei sero imediatamente disponibilizadas 
em sino. ouciai especirico na reae rnunaiai ae一  computadores (internet), contendo, no que couber, alm das 

.iiorrnavues previstas no9  .rao art. a" aa Lei n'iz・b2I de ia de novembro de 2011 o nome do contratado, o 
numero ue sua inscri9ao na Receita 1-eロeral ao brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 
conimtaGao ou aqui引9ao. 

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

eqbe感iミ繊羅鴛seforMe鱗鷺灘務sepie震器caputdies＝濃 4 no se restringe ao e funcionamento do 

de 	
Art. 4-B Nas dispensas de licita o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condi。6es

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

- ocorr6ncia de situa9白o de emerg6ncia; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

ー一  II想讐essidade de pronto atendimento da situa"o de emerg白ncia; 
j'o  oe'U'U' 

(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  

.L' Ill - existncia de risco a seguran9a de pessoas. obras, presta9白o de servios, equipamentos e outros bens, 
puoticos ou parucuiares; e 	【   inciuiao  pela Meaiaa FrovisOna n。 926 de 2020) 

www.pianafto.gov.br/cc1v1iO3/,a(02019.202212o20/lej/L1  3979.htm 	 3/6 

§ 11. E vedada a restri9白o 白  circula9ao de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de servios 
p"blicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no§ 9。, e cargas de qualquer especie que possam 
acarretar desabastecimento de g白neros necessrios 白  popula9自o. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 
2020) 
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'IV - limita"o da contrata叫o 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa9白o de emergencia. 	(Incluido  

pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art 4。% Parn as r.nntratac6es de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da emerg白ncia de 
que trata esta Lei, no ser' e4ida a elabora"o de estudos preliminares quando se tratar de bens e servios 
comuns. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926,  de 2020) 

Art. 4。-D O Gerenciamento de Riscos da contrata9言o somente ser exigivel durante a gest白o do contrato. 

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

Art 4。-E Nas contratac6es para aquisi o de bens, servi9os e insumos necess自rios ao enfrentamento da 

emern6ncia que trata esta Lei, ser自  admitida a apresenta9百o de termo de referncia simplificado ou de projeto oasico 

simplificado. 	(Incluido  pela Medida Provisoria n" szo ae ZULU) 

§ 1。  0 termo de referencia simplificado ou o projeto b白sico simplificado a que se refere o capiM conter 

(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

I - declara9白o do objeto; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

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

Ill - descric白o resumida da solu戸o apresentada; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

● V - crit6rios de medi 白o e pagamento; 	(Incluido pela Medida Provisoria n。 926 de 2020) 

VI - estimativas dos pre9os obtidos por meio de, no minima, um dos seguintes par白metros: 	(Incluido  pela 

Medida Provis6ria n。 926,  de 2020) 

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

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

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

d) contrata96es similares de outros entes publicos; 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自  dispensada a estimativa de 
.recos de que trata o inciso VI do caput. 	(Incluido pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

§ 3 。 Os pre9os obtidas a partir da estimativa de que trata a inciso VI do caput n白o impedem a contrata9白o pelo 
Poder Publico por valores superiores decorrentes de oscila96es ocasionadas pela varia"o de pre9os, hipdtese em 
que dever haver justificativa nos autos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

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

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

§ 1 。 Quando o prazo original de que trata o caput for numero impar, este ser白  arredondado para o nロmero 
inteiro antecegente. 	(Incluido  pela Medida Provisoria n。 926,  de 2020) 

§ 2 。 Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente tero efeito devolutivo. 	(Incluido  Dela Medida  
rrovisoria n" り  Zb,  ae 2920) 

‘ § 3 Fica dispensada a realiza"o de audinda叫＊コa que se refere o art. 39 da Lei n。  8.666 de 21 de 
junno ae wi para as iiciraoes ae que trata o caput. 	(mefuiclo  pela Medida Provis6ria n。 926 de 2020) 

www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_31o2019-2022/2o2o/4ei/L1  3979.htni 	 4/6 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

E
A

N
D

R
O

 A
R

A
U

JO
 M

A
SC

A
R

E
N

H
A

S - 22/05/2020 09:00:17
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 5f00256f-c53f-46b1-b073-84a329cb83d8



polo ou共o do 201eて  

II 『 	Art. 8。  Esta Lei vigorar自  enquanto perdurar o estado de emerg6ncia 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白o ao 
prazo de vigencia neles estabelecidos. 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

23撫-H Ospor penode sa de欝regidos por esta Lei tesivos, enquanto perdurar(Incluido pela Med鳶ed durao de att 
seis。  meses e podero serde de enfrentamento dos efeitos da situao de3 fl 926,  de 2020) 

pa惑4-Ie oscont綴綴薫撚s dos procedimentos preya aceitar, nas mesmas co:ento do valor inicial atual灘鴛a adminuais, acrto. 犠騰騰  

Provisdria n。 926,  de 2020) 

Art. 5。  Toda pessoa colaborar自  com as autoridades sanit白rias na comunica9白o imediata de 

I ー  possiveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus; 

li - circula"o em 白  reas consideradas como regi6es de contamina9o pelo coronavirus. 

dsthtAdistrital蝋誌累協認器紫謂農器織畿農慧篇認密需二ど；畿  麗農諸認  
coronavirus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propaga9ao. 

quand 1 A obriga o a que se refere o caput deste artigo estende-se 白  s pessoas juridicas de direito privado

quando os dados forem solicitados por autoridade sanitria. 

.vest 2nvestiga 盟競ri5婆tSa detuao器器dIC器誌慧謂背畿蕊器器謂票認冨撫器篇認  
pessoais. 

g: Art. 6-A Fdespesa, para aspor meio de Cart燕欝繊
os seguintes limites para a ctaes a que se refere o capuGoverno: 	(Includo pela灘鰯F鷺騰器背器  

Lei n l農紫紫：競宵；鏡ngenh濡品認晶認二農navis窓煽轟nciso2020I do caput do art. 23 da 

Ldn
。  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 Provis ria n 926,  de 2020) 

Art. 7。  0 Ministrio da Sa"de editar自  os atos necess白rios 白  regulamenta9白o e operacionaliza9言o do disposto 

nesta Lei. 

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

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

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
S'rgio Moro 
ルロHenrique Mande tia 

Este texto nao substitui o publicado no Dou de 722020 

w-ww.planaito.gov.brlccivil 3/_ato2Ol 9-2022/2020/leifLi 3979.Mm 	 5旧  

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

E
A

N
D

R
O

 A
R

A
U

JO
 M

A
SC

A
R

E
N

H
A

S - 22/05/2020 09:00:17
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 5f00256f-c53f-46b1-b073-84a329cb83d8



I! Diario Oficial do 
繊bMUNにirno 

Prefeitura Municipal de Po96es 
Tera-feira ・ l7deMarode2O2o ・ Ano ・  N.739 
Esta edi o encontra-se no site oficial deste ente 

Prefeitura Municipal de 
PoC6es publica: 

Decreto N。. 131/2020 de 17 de Mar9o de 2020 ・  Disp6e sobre as 
medidas para enfrentamento, temporarias e de preven"o da emergencia 
em sa自de publica decorrente do Coronavirus - COVID-19 no municipio de 
Po96es 一  Ba. 

Esse municpio tem 
Imprensa Oficial. 

 

A Lei exige que Todo gestor 
pubhquc seus atos no seu 、でiculo 

ofc ai para que a populaqao tenha 

acesso C' sua gcstao seja 
trarsparene e ca'a. 

八 iInhJrensa Oficial criada etraves 

cc Lei. CJ'TIUTe esse paat止  

し  

 

Imprensa Oficial 
do Municpio. 

Gesto Transparente e cor＆二旧nc ia 

Gestor - Leandro Al-aujo Mascarenhas / Secretario - Governo謂itor - Ass, de Comunica"oPraa da Bandeira 02 - Poes -BA 

CERTIFICA9AO DIGITAL: EQFW\JCM7VK7TRUAQFAuQJVJ 
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I 

Tera-feira 
17 de Mar9o de 2020 
2 - Ano - Nロ  739 Po96es 

I )ilrio ( )hcRlI do 

MUNICIPIO 

● 

Decretos 

響  
山  

MUNICIPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

DECRETO N.. 131/2020. 

De 17 de mar9o de 2020. 

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

preven9白o da emergencia em saロde publica decorrente do 

Coronavirus - COVID-19 no Municipio de Po96es - BA 

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

atribui6es que lhe s言o conferidas por Lei e 

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

Considerando o disposto no art. 163 e seguintes da Lei Organica do 

Municipio de Po9うes - BA; 

Considerando a existencia de pandemia do Coronavirus - COVID-lY 

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

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

confirmado no MunicIpio de Po96es - BA, a situa,o de emergencia demanda 

emprego de medidas de preven9白o, controle e conten9白o de riscos 白  saude pロblica; 

D E C R ETA: 

Art, 10. A suspens白o 

I ー  das aulas da rede municipal de ensino e de todas as institui96es 

privadas de ensino pelo prazo de quinze dias; 

II - de todos os eventos publicos agendados pelos 6 rg白os ou entidades 

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

川  - do funcionamento dos Centros de Conviv白ncia por trinta dias 

IV - da presen9a de pubhco em inaugura96es de obras poblicas municipais 

por trinta dias; 

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

procedimentos eletivos por trinta dias 

Art. 2。・  Os servidores p白blicos municipais com idade igual ou superior 白  
sessenta anos, gestantes, lactantes e aqueles portadores de doen9as crうnicas, que 

Pra'a da Banderra. r,。  02. 8日 rto Centro CEP 45.250-O叩 P叫OeS 日A 

~ ● 

CERTIFICA9AO DIGITAL: E9FWVCM7VK7TRUAQFAUQvW 

Esta edi96o encontra-se no site oficial deste ente 
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I )iario()tic ui (li) 

MUNICIPIO Po96es 
Ter'a-何「a 

17 de MarCo de 2020 
3 ・ Ano ・ N. 739 

MUNICIPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

comp6em risco de aumento de mortalidade por Coronavirus - COVID-lY, executar白o 

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

Municipal onde encontra-se lotado 

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

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

com atribui96es pertinentes ao combate e preven9白o do Coronavirus一  COVID-19 

Par白grafo 自  nico. As frias, licen9a・prmio e licen9a para tratar de interesse 

particular em gozo ou j白  agendadas ser白o mantidas at6 determina"o em contrrio 

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

pUbico superior a cinquenta pessoas 

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

funcionamento em hor白rio habitual, priorizando atendimento de urg白ncias m6dicas, 

odontolgicas e de enfermagem 

Art. 6。. Os prazos constantes neste Decreto podero ser prorrogados por 

ato do Poder Executivo Municipal 

Art. 7。. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposi6es 

em contr自rio 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se 

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

LEANDRO ARAOJO MASCARENJIAS 

Prefeito Municipal 

Prafa da Bandefra nn呪 Bairro Centro, CEP 45260-00ロ P叫応es - BA 

CERTIFICAいO DIGITAL: ESFWVCM7VK7TRUAQFAUQVW 
Esta edi9ao encontra-se no site oficial deste ente 
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	 JORNAL TRIBU肌DO託‘mOー叫肌に加UES OFICIAIS 

	 Pagina 53 

ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  52-1/2020 

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAいO DO MUNICIPIO DE POC6ES ・  BAHIA. no uso de suas atribui96es legais, e 
tendo em vista aue foram cumpridas todas as formalidades da Lei n 8.666)93 com as modifica6es introduzidas pelas Leis Il 0 
8.883/94 e if 9.648/98, ante a DISPENSA LiE Lit.] I A、AU NU" 2- I!2UZJ~AL)JUUtUA oobjetoロa iicitaao- ioca9ao ue um imovel 
situado a Rua Joao Gusm'o de Feri-az, n。 30, Bairro Bela Vista, Po96es, Bahia - para funcionamento temporrio da Unidade de Sade 
da Familia Amedeo Sangiovanni, para o LOCADOR: GEROLINA SILVA ROCHA, brasileira, comerciante, portador da cedula de 
identidade RG 14.010.292 e inscrito no CPF sob no 023.791805・88, residente a Pra9a Otvio Jos'C un'e1o, if 146, Bela Vista, Valor 
2lobal do objeto Adjudicado ' de: ES 6.132.20(Seis mil cento e trinta e dois reais e vinte centavos), com Vigencia 3 1/12/2020 
とomisso Permanente De Licita95o. 02 de maro de 2020. Joo Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO. 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N。 52-1/2020 

O Prefeito Municipal de Po96es, BA. no uso da competncia que lhe outorga o art. 24. inciso X da Lei Federal n8.666 de 21 dejunho 
de 1993, RATIFICA o Ato da DESPENSA DE LICITACAO N」  52-1/2020, confonne parecer da COMISSAO PERMANENTE DE 
I.CIACAO e Parecer Jurdico emitido pelo Procurador Juridico Municipal vem formalizarADISPENSADO PROCEDIMENTO 
WUAFORIU. para contrataao direta corn o LUUAL)UK. UERULINA SILVA ROLhA, brasileira, comerciante, portador da 
cdula de identidade RG 14.010.292 e inscrito no CPF sob n。 023.795.805-88, residente a Pra9a Otvio Jos6 Curvelo, no146. Bela 
Vista, OBJETO locaao de um imvel situado a Rua Joao Gusnio de Ferraz, n。  30, Bairro Bela Vista, Po96es. Bahia - para 
thncionamento temporrio da Unidade de Sade da Familia Amedeo Sangiovanni, no valor de ES 6. 132,20(Seis mil cento e trinta e 
dois reais e vinte centavos). (Dividido em lO (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de RS 6) 3,22(seiscentos e tine 
reais e vinte e dois centavos)), com Vigミncia 31/12/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITACAO N。  52- 
1/2020, devendo ser celebrado o contrato corn o LOCADOR: GEROLINA SILVA ROCHA. Publique-se no local de costume 
Celebre-se o respectivo contrato, que sera regido obedecendo s formalidades de direito pblico, na forma do art. 61 e 62 da lei n' 
8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Juridica. Gabinete do Prefeito, 02 de mar9o de 2020. Leandro Arajo 
Mascarenhas ・  PrefeitoMunicipa) 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  52-1/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES, BAHIA. no uso de suas atribui96es legais, etendo em vista que foram cumpridastodas as 
formalidades da Lei n 8.666/93, coin as modifica96es introduzidas pelas Leis no 8.883/94 e if 9.648/98. ante a DISPENSA DE 
LICITACAO N。  52-1/2020 - locagao de um im6vel situado a Rua Jo五o Gusm'o de Ferraz, n。  30. Bairro Bela Vista, Po"es, Bahia - 
nan funcionamento temporrio da Unidade de Sade da Familia Amedeo SangiovanniE atentando ao Parecer da COMISSAO 
PERMANENTE DE LICITACAO, HOMOLOCiA o processo de DISPENSA DE LIUIIA AU, para a contrata9o direta com o 

SILVA ROCHA, brasiJeira comerciante, portador da c'dula de identidade RO 14.010.292 e inscrito no 
88, residente a Pra9a Otvio Jos' Curvelo. n。  146, Bela Vista, A COMISSAO PERMANENTE DE 
seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Gobal do servi9o de: R$ 

6.132,20(Seis mil cento e trinta e dois reais e vinte centavos). Dividido em 10 (dez)parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de 
RS 613,22(seiscentos e treze reais e vinte e dois centavos)), com Vigncia 311)2/2020. Gabinete do Prefeito, 02 de maro de 2020. 
LcandroArajo Mascarenhas ・  Prefeito Municipal. 

EXTRATO DO CONTRATO N。 99-1/2020 FMS. 
DISPENSA N。 52-1/2020 

LOCATARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCoES. pessoa jurdica de direito p"blico, inscrita no CNPJ sob n. 
ユ2oo/000 I. icc, rom s n4e na pra'a da Bandeir, 02 - CENTRO - Poc6es - Bahia. neste ato representado pelo Ilm. 。  Leandro 
磁戴蒜'馴  P議ito Muni節こ‘ミ6蒜co-or?dCFICIFAcAO 00 FUNDO MUNICIPAL 酢  SA亡DE. i,,gcrito no CNPS 
nil.113.32410001-52. corn sede' Rua Cardeal da Silva, 75 Bairro Centro CEP. 45.260-000. representado por Jorge Lus 

Santo; Lemos - LOCADOR - GEROLINA SILVA ROCHA, brasileira, comerciante, portador da cedula de identidade RG 

14.010.292 e inscrito no CPF sob n。 023.795.8O5-SS, residente a Pra9a Otvio Jos' Curvelo, n 146. Bela Vista, OBJETO: loca9こo de 

um imvel situado a Rua Joho Gusm'o de Ferraz, n。  30, Bairro Bela Vista. Po96es. Bahia - para tncionamento temporrio da 

Unidade de Sade da Familia Amedeo Sangiovanni oriundo da Dispensa de Licita o N。 52-1/2020. Data do Contrato 02/03/2020: 
Valor do Contato: R$ 6. 132.20(Seis mil cento e trinta e dois reais e vinte centavos). Dividido em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, no valorde ItS 613,22iseiscentos e treze reais e vinte e dois centavos). Vig己ncia 31/12/2020. Prefeito~LeandroArajo 
、イ  
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21/02/2020 

畿  

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

CERTIDAO NEGATIVA DE D白BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: GEROLINA SILVA ROCHA 
CPF: 023.795.805-88 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,e certificado que 
n白o constam pend白ncias em seu nome, relativas a cr6ditos tribut白rios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Divida Ativa da Unio (DAU) junto 白  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certid白o se refere 白  situa9ao do sujeito passivo no a mbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribui加es sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do pargrafo" nico do art. 11 da Lei n。  
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceita"o desta certid白o est白  condicionada 白  verifica9ao de sua autenticidade na Internet, nos 

endere9os chttp:ノ/rfb.gov.br> ou <http:ノノwww.pgfn.gov.br>. 

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。 1.751, de 2/10/2014 
Emitidaa s 12:29:01 do dia 31/01/2020 <hora e data de Brasilia> 
V白lida ate 29/07/2020. 
C6digo de controle da certidao: EEA8.32DA.D7A6.F7AB 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. 

I/I 
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.7' ., GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

' SECRETARIA DA FAZENDA 

INSCRIqLO ESTADUAL 

076.433.370 - BAIXADO 

CPF 

023.795.80548 

N OM E 

GEROLONA SILVA ROCHA 

Emissao: 21/02/2020 11:11 

Certid豆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 
Tribut'rio do Estado da Bahia) 

Certid白o N.: 20200574353 

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

Esta certid白o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 白  inexistencia de d'bitos, inclusive os inscritos na Dvida 
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 21/02/2020, conforme Portaria n。 918/99, sendo v白lida 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:llwww.sefaz.ba.gov.br 

Vlida com a apresenta"o conjunta do cartc original de inscri"o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda 
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Prefeitura Municipal de Poc6es 
PCADABANDEIRA, 02 

CENTRO - POCOES - BA CEP: 45260-000 

CNPJ: 14,242.200/CoW-eS 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 
Nロmero: 000009I2020.E 

Contribuinte 	GEROLINA SILVA ROCHA 

lnscii"o Imobili白ria: 01・05.0012.0268,001 	 CPF/CNPJ: 023.795.805-88 
Endere9o 	 RUA JOAO GUSMAO FERRAZ, S/N TERRENO - QO. 0012 LT. 0268 

BELA切Sm・ P0C6ES ・  BA 

RESSALVADO O DIREITODAFAZENOAMUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOSQUEVIEREMASER 
APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DEBITOS 
TRIBUTARIOS DO IM6VEL ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICiPIO 

Observa弾o 

…‘…****** 	 *** 	 *************-***** **************t*********** 

ー”ーー一””'"”一ー…ーーー…ー”・ー…一ーー””"”・”・”・…士✩”……”“"”・✩✩“”ー‘“✩一ーー“",".""”ー“ 

**********n****-***********. ***,*****************_*t*********************************** 

'"""" *********************************** ********* *********** ****************** ******************************************* 

Esta certid白o foi emitida em 	21/0212020 	com base no C6digo Tribut自rio Municipal 

亀ertid白o v白lida ate: 2110512020 

Esta certid白o abrange somente o im6vel acima identificado 

C6digo de controle desta certid百o: 3500006836390000381966090000009202002217 

I I I I II I 
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I I 

 

I I 

            

                   

                         

                              

雛需認紫畿器器需誘農器需 ceita9言o desta certid白o est condicionada 白  verifica戸o de sua 
https://pocoessaatrictm  br, Imobili白rio - Certido Negativa - Verificar Autenticidade 

Aten"o: Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 

Impresso em 21102/2020 自  s 11:13:47 
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CERTェDAO NEGATェ、lA DED血B工TOS TRABALEェSTAS 

Nome: GEROLINA SILVA ROCHA 
CFF: 023.795.805-88 
Certidao n。 : 163ユ2711ニノ2018 
Expedigao: 27/11/2018, As 08:29:31 
Validade: 25/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Cer七 ifica-se que GEROLェNA SェLVA ROCHA, inscrito(a) no CPF sob o ri0 
023.795.805-88, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhis七as 
Cer七工dao em工七ユCa corn base no aど二 , 642-A da Consol工da早ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Adminis七ra七ユva n D 14 フ0/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agos七o de 2011. 
Os dados cons七an七es des七a こer七二こ昌o sao de responsabil士dade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at6 2 (do is) dias 
anterユores a da七a da sua expedュCao, 
No caso de pessoa juridュCa, a Cert二dao a七esta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, ag邑ncias ou filiais. 
A acei七ag昌o des七a ocr七 ldョo condicユon a-s e a yerユ fユcagao de sua 
au七en七ユ oュdade no Por七ai do Trュbunaユ  Superio工  do Trabalho na 
工 ri七ernet (i-it七p: ／ノw w w.ts七 ,]us.br). 
Cer七ュdao em工七ュda gratuiこame n七e. 

INFORMACAO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
neces S言rios a iden七二三 loag言o das pessoas na七urais e コ uridicas 
ユnadimpleri七es peran二e a Jusこユga do Trabalho quan七o as obrigag6es 
estabelecidas em sen七en9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recつ l1ユmen t os Prev ユ oenc 二 arユos, a honor豆rユ os, a ousてas, a 
emolumentos ou a recclhimentcs de七erminados em lei; ou decorren七es 
de execucao de acordos firmados Ferr七e o Minis七6rio Pablico do 
Traba 1hっ  ou Co工ユssao de Conc二1ュagョ○  Pr白V二a. 
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