
1 PREFEITURA MUNiCIPAL DE POcoES 
，り 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

電会1価，盤コ・麟  

PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 

NO 152/2020 

~ 

DISPENSA DE LICITA9AO 
No 113/2020 

' 

DISPENSADOR DE ALCOOL 
(TOTEM) 



tm PREFEITURA MUNICIPAL DE POCoES 
留r. CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 152/2020 

MODALIDADE LICITAT6RIA: DISPENSA DE LICITA9AO N。  113/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Sa"de. 

OBJETO: Aquisiao de dispensador de lcool em (totem) para higieniza"o e assepsia das 

maos, para atender as necessidade imediatas, como medidas preventivas a respeito do 

Coronavirus (COVID-19), garantindo assim, a assistncia qualificada atrav白s da Secretaria 

Municipal de Saロde deste Municipio 

CONTRATADO: RL COMERCIO SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA - ME, pessoa juridica de 

direito privado, inscrito no CNPJ n。  03.540.884/0001-65, com endere9o comercial 白  Av 

Brumado, no 377, Bairro Ibirapuera, Vit6ria da Conquista, BA, CEP: 45.075-000 

VALOR GLOBAL: R$ 6.250,00(seis mil duzentos e cinquenta reais) 
' 

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

Portaria do Minist白rio da Sa自de n。  188/2020 e LEI 14.035/2020, incluindo a medida provisria n。  

926/2020 

DATA DA DISPENSA: 24 de agosto de 2020 

DATA DA RATIFICA9AO: 24 de agosto de 2020 

DATA DA CONTRATA9AO: 24 de agosto de 2020. 

VIGENCIA: 24/08/2020 at白  24/09/2020 

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

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 152/2020 

OBJETO: Aquisi"o de dispensador de 白  lcool em (totem) para higieniza"o e assepsia das m白os, 
para atendei as necessidade imediatas, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 
(COVID-19), garantindo assim, a assist白ncia qualificada atrav白s da Secretaria Municipal de Sa自de 
deste Municipio 

AUTUA9AO 

Aos 19 (dezenove) dias do m6s de agosto de 2020, autuo o oficio requisitrio 

da secretaria e os documentos que adiante se v. 

恥、  

Samarita de Araujo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

Em, 19 de Agosto de 2020 

Oficio 	/2020 

Ao Gabinete, 

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

SOLICITACAO  

Expe-se a necessidade da aquisi"o de dispensador de 白  lcool em gel (totem) para higieniza"o e 
assepsia das m白os, para atender as necessidades imediatas, como medidas preventivas a respeito 
do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim, a assist6ncia qualificada atravs da Secretaria 
Municipal de Saude deste Municipio. 

Exmo. Sr. Leandro Arajo Mascarenhas 

D.D. Prefeito Municipal de POCOES. 

Estimando a continua garantia da excelncia dos servi9os prestados pela Secretaria Municipal de 
Sa"de do Municipio de Po加es-BA, solicito que se inicie o Processo de Dispensa de Licita"o para 
aquisi"o de dispensador de 自  lcool em gel para higieniza"o e assepsia das m白os, para atender as 
necessidades imediatas, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19). 

Da Justificativa 

Considerando que a Lei n。  8.080, de 19 de Setembro de 1990, Lei Org自nica da Sa自de - regula as 
a96es e servi9os de saude e institui o Sistema Unico de Sa"de (SUS); bem como em seu Ad. 2 
dispe que a saude 自  um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condi96es 
indispens白veis ao seu pleno exercicio; 

Considerando a Lei n。  13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas para 
enfrentamento da emerg6ncia de sa"de p"blica de importancia internacional decorrente do 
Coronavirus respons白vel pelo surto de 2019, especificamente ao Art. 4 que diz 

Art. 4。 E dispens白vel a licita"o para aquisi,o de bens, servios, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emerg'ncia de saude pロblica 
de import白ncia internacional decorrente do coronavirus de que trata esta 
Lei. I Redaco dada Dela Medida Provis6ria n。  926, de 2O2OI 

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

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

§ 3 。 Excepcionalmente, ser白  possivel a contrata"o de fornecedora de bens, 
servi9os e insumos de empresas ' que estejam com 	~ 
inidoneidade declaraaa ou com o aireio ae parucipar 	a 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

de licita"o ou contratar com o Poder Pロblico suspenso, quando se tratar, 
comprovadamente, de 自  nica fornecedora do bem ou servi9o a ser adquirido. (Includo 
pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

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

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

I - ocorr6ncia de situa"o de emergencia' flncluido pela Medida Provis6ria n。  
926, de 20201 

II - necessidade de pronto atendimento da situa"o de emerg白ncia (Incluido 
pela Medida Provis6ria n。 926. de 2020) 

Ill - existencia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta"o de servios 
equipamentos e outros bens, p白blicos ou particulares; e (Incluido pela Medida 
Provis6ria no 926, de 2020) 

IV - limita"o da contrata"o 白  parcela necess自ria ao atendimento da situa"o 
de emerg白ncia. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

Art. 4。-C Para as contrata"es de bens, servi9os e insumos necess白rios ao 
enfrentamento da emerg白ncia de que trata esta Lei, n白o ser exigida a elabora"o de 
estudos preliminares quando se tratar de bens e servios comuns. (Incluido veIa 
Medida Provisria no 926, de 2020) 

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

Art. 4。-E Nas contrata es para aquisi9昌o de bens, servi9os e insumos 
necess自rios ao enfrentamento da emerg'ncia que trata esta Lei, ser admitida a 
apresenta'ao de termo de referncia simplificado ou de projeto b自sico 
simplificado. (Incluido nela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

§ 1。  0 termo de referncia simplificado ou o projeto b自sico simplificado a 
que se refere o caput conter: (Incluido pela Medida Provis6ria n. 926. de 2020) 

I ・  declara9'o do objeto' (IncluIdo pela Medida Provis6ria n. 926. de 2020) 

II - fundamenta9'o simplificada da contrata9ao; I Incluido pela Medida 
Provis6ria n。  926. de 2020) 

川  - descri9"o resumida da solu9'o apresentada- f Incluido pela Medida 
Provis6ria n。  926, de 2020) 

IV ・  requisitos da contrata9昌o; (Incluido pela Medida Provis6ria n. 926. de 
2020) 

V ・  crit'rios de medi9西o e pagamento; ( Incluido pela Medida Provis6ria n. 
926, de 2020) 

VI - estimativas dos preCos obtidos por meio de, no mInimo, um dos 
seguintes parmetros: (IncluIdo pela Medida Provis6ria n. 926. de 2020) 

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

Rua: cardeal da Silva. 75, ceto. Po96es-Ba e-mail: hnancsosaude2Ol7@gmaiI.com,  Fone: (77) 3431-4350 置  
ーifl散器r" 

 

$DE霊*141DE醤誌  

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

b) pesquisa publicada em midia especializada' (Incluido pela Medida 
Provis6ria no 926 de 20201 

c) sitios eletrnicos especializados ou de dominio amplo' (Incluido pela Medida 
Provis6ria n。  926. de 20201 

d) contrata加es similares de outros entes p"blicos; ou (Incluido pela Medida 
Provis6ria no 926, de 2020) 

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

VII - adequa"o or9ament白ria. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 
20201 

§ 2O Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, ser 
dispensada a estimativa de pre9os de que trata o inciso VI do caput. (Incluido pela 
Medida Provis6ria no 926, de 20201 

§ 3。  Os pre9os obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI 
do caput n合o impedem a contrata"o pelo Poder P自blico por valores superiores 
decorrentes de oscila如es ocasionadas pela varia"o de preos, hip6tese em que 
dever白  haver justificativa nos autos. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 
20201 

Art. 4o-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 白  regularidade fiscal e trabalhista 
ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilita"o, ressalvados a 
exig白ncia de apresenta弾o de prova de regularidade relativa 白  Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7。  da 
Constitui"o. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 20201 

Art. 4。-O Nos casos de licita"o na modalidade preg白o, eletr6nico ou 
presencial, cujo objeto seja a aquisi"o de bens, servios e insumos necess白rios ao 
enfrentamento da emerg6ncia de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos 
licitat6rios ser白o reduzidos pela metade. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 
20201 

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

§ 2。  Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente ter白o efeito 
devolutivo. (Incluido pela Medida Provis6ria n 926. de 20201 

§ 3。  Fica dispensada a realiza弾o de audi6ncia p"blica a que se refere o art. 
39 da Lei no 8,666, de 21 de iunho de 1993 para as licita"es de que trata 
o caput. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 20201 

Art. 4。-H Os contratos regidos por esta Lei ter白o prazo de dura"o de at seis 
meses e poder白o ser prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a 
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situa"o de emerg6ncia de sa自de 
pロblica. (Incluido pela Medida Provis6ria n。 926, de 20201 

Art. 4。-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, 
a administra"o pロblica poder白  prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, 
nas mesmas condi96es contratuais, acrscimos ou supress6es ao objeto contratado, 
em at白  cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. (Incluido pela 
Medida Provis6ria no 926, de 2020) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Considerando a Portaria 188/2020 do Minist白rio da Saude, que declara Emergencia em Saロde 
Publica de importancia Nacional (ESPIN) em decorrncia da Infecao Humana pelo novo 
Coronavirus (201 9・nCoV); 

Considerando a existencia de pandemia do Coronavirus - COVID-1 9 declarada pela Organiza"o 
Mundial de Sa自de (OMS)・  

ConsiderSade p嵩lo que o GoDcada pela p器o Federal quemia do Cor'需器a situasCO寵na-19潔需m relao EmergESTADO DE CALA織deDE 
PUBLICA nos termos do Decreto Legislativo n. 。  6, de 20 de maro de 2020, da lavra do Egrgio
Congresso Nacional; 

Considerando que o Governo do Estado da Bahia qualificou a situa"o estadual em rela9白o 白  
Emerg6ncia de Sa"de provocada pela pandemia do Coronavirus - COVID-1 9. como ESTADO DE 
LJALAMIL)AUL VUULIしA, nos termos ao uecreto Legislativo n." 2.041, de 23 de maro de 2020, da 
lavra da Colenda Assembleia Legislativa do Estado da Bahia; 

● Considerando o Decreto n。.。  156/2020. de 20 de abril de 2020 cue decreta FSTADC) flF 
CALAMIDADE PしBLICA NO MUNICiPIO DE PO9OES - BA em decorrncia da pandemia do novo 
Coronavirus - Covid - 19; 

Considerando o Decreto n。. 245/2020 de 10 de Agosto de 2020, que dispe sobre medidas 
temporrias de enfrentamento e de preven頭o da emergencia em sa自de pロblica decorrente do 
Coronavirus - COVID-19 no Municipio de Po加es - BA 

Considerando ainda a Lei Municipal n。  1 .264/2020 de 24 de Julho de 2020, que dispes sobre a 
obrigatoriedade de recipientes com 白  lcool em gel nas Reparti加es Pロblicas municipais 

Tendo em vista que ainda n白o existe tratamento especifico para infec96es causadas por coronavirus 
humano, e considerando que o Minist白rio da Sa"de orienta cuidados b自sicos para reduzir o risco 
geral de contrair ou transmitir infec6es respirat6rias agudas, incluindo o coronavirus. Entre as 
medidas esto: Lavar as m白os frequentemente com 白  gua e sabonete por pelo menos 20 segundos, 
respeitando os 5 momentos de higieniza"o. Se n白o houver 白  gua e sabonete, usar um desinfetante 
para as m白os a base de lcool. Limpar e desinfetar objetos e superfcies tocados com frequ白ncia. 

I Considerando que os servi9os oferecidos atrav白s das Reparti"es Publicas necessitam de limpeza 
nos espaos fisicos para um melhor atendimento aos Municipes, Servidores e Visitantes, mantendo 
a conserva,o de higiene e asseio di自rio; 

Considerando que' de interesse da Prefeitura Municipal de Po96es a aquisi"o destes materiais 
fazendo suprir essas carncias e melhorar a qualidade no atendimento aos cidad白os do Municipio de 
Po96es; 

Considerando, que para continuar com a presta 白o destes servios de atendimento 白  popula戸o,6 
necess白ria reposi"o permanente dos materiais para Higiene e Limpeza; 

Considerando, tamb6m, a forma como o objeto ser disposto no Termo de Referncia, n白o se 
verifica qualquer tipo de ilegalidade, muito menos que ha direcionamento neste instrumento, estando 
a empresa fornecedora apta a participar do processo de dispensa de licita"o; 

Considerando, ainda, que o fornecimento de dispensador de 自  lcool em gel (totem) para higieniza"o 
e assepsia das m白os, para serem utilizados em pontos estrat6gicos do municipio,6 de extrema 
importancia para auxiliar na higieniza"o das m白os, reforando a6es de prote9白o para popula9ao 
como um todo, e a urg6ncia 白  altissima. Casos assim, est白o respaldados pelo Art. 24, IV, da Lei 

鴛』鴛コ器二鴛鴛鴛鴛こ da 置 ‘T*RIAMWL%SAOOEOEPOOES 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Constitui"o Federal que diz: "A saロde 白  direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
polticas sociais e econ6micas que visem 白  redu"o do risco de doen9a e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualit白rio白  s a96es e servi9os para sua promo"o, prote9白o e recupera"o." 
Em virtude da urgencia para prote"o, tanto servidores como da popula"o, em se prevenir do 
COVID-1 9, se faz necessrio a Dispensa de Licita"o. 

Constituição Federal que diz: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
politicas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitario as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 
Em virtude da urgência para proteção, tanto servidores como da população, em se prevenir do 
COVID-19, se faz necessario a Dispensa de Licitação. 

S • 

Resta demonstrado o interesse p"blico para registrar o menor pre9o atrav6s das propostas de 
pre9os, objetivando contribuir para melhoria na presta"o dos servi9os ofertados aos municipes, com 
compromisso e padro de qualidade. Sendo verificado que a empresa RL COMERCIO SERVI9OS 
SERIGRAFICOS LTDA,6 a que melhor atende as demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que 
se providencie contrato entre o Fundo Municipal de Sa自de, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a 
empresa RL COMERCIO SERVI9OS SERIGRAFICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob no 
03.540.88410001-05, cujo objeto6 o fornecimento de dispensador de 白  lcool em gel (totem) para 
higieniza"o e assepsia das m白os, para ser utilizado em pontos estratgicos do municipio, como 
medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal 
de Sa"de, ficando o valor contratual em R$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais). Vale 
ainda ressaltar que o contrato ter vig6ncia ao dia 24 de Agosto do ano em curso, com prazo at白  o 
dia 24 de Setembro do mesmo ano. Para maiores esclarecimentos, segue anexo Termo de 
Referncia Simplificado, Certid6es de Regularidade Fiscal Trabalhista e Tribut白ria da empresa e 
Propostas de Pre9os 

Resta demonstrado o interesse público para registrar o menor prey) através das propostas de 
preços, objetivando contribuir para melhoria na prestação dos servigos ofertados aos municipes, com 
compromisso e padrão de qualidade. Sendo verificado que a empresa RL COMERCIO SERVIÇOS 
SERIGRAFICOS LTDA, é a que melhor atende as demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que 
se providencie contrato entre o Fundo Munidpal de Saúde, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a 
empresa RL COMERCIO SERVIÇOS SERIGRAFICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
03.540.884/0001-05, cujo objeto é o fornecimento de dispensador de álcool em gel (totem) para 
higienização e assepsia das mãos, para ser utilizado em pontos estratégicos do municipio, como 
medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal 
de Saúde, ficando o valor contratual em R$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reels). Vale 
ainda ressaltar que o contrato tera vigência ao dia 24 de Agosto do ano em curso, com prazo até o 
dia 24 de Setembro do mesmo ano. Para maiores esclarecimentos, segue anexo Termo de 
Referência Simplificado, Certidões de Regularidade Fiscal Trabalhista e Tributária da empresa e 
Propostas de Preços. 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota"o 
Orament白ria a seguir especificada 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentaria 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 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Jurídica 

FONTE 14 - Transferência de Recursos 

Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para a 
contrata"o de empresa para o fornecimento acima citado, neste municipio 
Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para a 
contratação de empresa para o fornecimento acima citado, neste municipio. 

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

'Atenciosamente 

Na certeza de sua compreensdo, elevando nossos votos de estima e consideração, subscrevemo- 
nos. 

Atenciosamente, 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secretria Municipal de Saロde 
Lorena Santos Mascarenhas 
Secretária Municipal de Saúde 
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CAIXA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 

do FGTS 一 CRF 

Inscrig旨o: 03・ 540 ・ 884/0001-65 

Raz旨o SociahsL COMERCIO SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA 

Endere'o: 	AV BRUMADO 349 / BRASIL / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 45000-000 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribui6o que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situag首o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado n5o servir de prova contra cobran9a de 
quaisquer d'bitos referentes a contribuig6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obriga96es com o FGTS. 

Validade:06/08/2020 a 04/09/2020 

Certifica戸o N"mero: 2020080603173009930627 

Informag白o obtida em 13/08/2020 09:25:58 

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

13/0&2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

Volta~ 

 

hnpr肝肝  
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0 1/06/2020 CERTIDO NEGATIVA 

Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista 

CERTIDAO NEGATIVA 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: RL COMERCIO SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA ・  ME 
CNPJ/CPF: 03.540.884/0001-65 

Cod.Contribuinte: 0126238 
一 	lnsc.Municipal: 350680 
. 	Endere9o Im6vel: AVENIDA BRUMADO 377 , IBIRAPUERA, VITORIA DA CONQUISTA ・  BA , CEP: 
- 	 45075000 

Quadra: 	 Lote 

A Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no 
1259,de 29 de Dezembro de 2004, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal 
Numero 5.172.de 25 de Outubro de 1966 - C6diqo Tribut白rio Nacional, CERTIFICA que o 
contribuinte acima iaentiticaao, ヒM RLLA AU /kU UbJt I U Li/k UtN I lu/ku, encontra-se em 
situa9百o regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certid百o n白o servir de 
prova contra cobran9a de quaisquer d白bitos que venham a ser apurados pela Fazenda Pロblica 
Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de 
Outubro de 1966 - C6digo Tribut自rio Nacional. 

Emitida Segunda-Feira, 1 de Junho de 2020 as 15:42:14 
Validade: 90 dias 

C6digo de controle da certid百o: 20200022598 

Certid百o emitida gratuitamente 

Aten9白o: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

seMcos.pmvc.ba.gov.br/ceflidao_impreSSaO.PhP?tC=e&cthJKFEEEiMMEIJHE&tPC=FE&tPC(e1t=C  
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03.540.884/0001-65 

RAZO SOCIAL 

a COMERCIO SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA 

INSCRIいO ESTADUAL 

052.285.800 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emiss百o: 15/07/2020 17:06 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidao Negativa de D'bitos Tribut'rios 

(Emitida pan os efeitos dos arts. 1130114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 ・  C6digo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certid自o N: 20202031700 

Fica certificado que n●o constam, at a presente data, pend'ncias de responsabilidade da pessoa tIsica ou jurIdica acima 
identificada, reiativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certid自o engloba todos os seus estabeiecimentos quanto 白  inexist'ncia de d白bitos, inclusive os inscritos na Dvida 
Ativa, de competncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pロblica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d白bitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Emitida em 15/07/2020, conforme Portaria n。 918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emiss.o 

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

V白lida corn a apresenta弾o conjunta do cart'o original de inscri9'o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Minist'rio da Fazenda 

Pgina I de I 	 ReiCertidaoNegativa.rpt 



Emissio de 2' via de CertidAo 	 http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/cNDconjunta..  

BRASIL 	Acesso 自  informa9o 	 Participe 	Servi9os 	Legisla9'o 	Canais 
'"'“ 	 冨  華尋ー一ー叫糾ー  

ゲいk山d麹 CERTIDAO  

畿  

MINIST白RIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO NEGATIVA DE D'BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DlVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: RL COMERCIO SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA 
CNPJ: 03.540.884/000145 

● 
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer drvidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,' certificado que 
nao constam pend'ncias em seu nome, relativas a crditos tributrios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Drvida Ativa da Uni百o (DAU) junto 自  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certid白o 白  v自lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rgaos e fundos p自blicos da administra9百o direta a ele vinculados. Refere-se 自  situa9白o do 
sujeito passivo no' mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui6es sociais previstas 
nas alIneas 'a' a 'd' do par白grafo ロ  nico do art. 11 da Lei n。 8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita9'o desta certid百o est白  condicionada 白  verifica"o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os くhttp://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certid且o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n.1.751, de 2/10/2014. 
Emitida 白  s 09:13:39 do dia 26/11/2019 <hora e data de Brasi lia>. 
V自lida at 24/05/2020 
C6digo de controle da certid白o: F116.43A6.6FDE.288B 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 

Nova Consulta Prep・r. p4gmn. 
pin Impreslo 

  

26/02/2020 09:26 

i 

I of 1 



o 'V t 
七  ・  o o 
8 . で  

I●に  o り  
告  ロ  り  o 
E C 
に  
o C ' 
モ  o 
ミ  U, o り  
と  ・  の  七  .0 
> o ロ  
It つ  
旨  N I, 
昌  o C 
巴  
切  

紗  

言  
g 

Il it
el

as
io

  d
as

  c
e
rt

id
õ

es
  e

m
it

id
as

  p
o

r  
d

a
ta

  d
e  

va
lid

a d
e  

ap 

0
5c

1I
g o

  d
e  

co
nt

ro
le

  

Jo
  f

or
  p

ro
rr

o
g

a
do

  p
ol

e
  P

or
te

nd
  C

o
n

ju
n
ta

  
5
5
5
/2

0 2
0 

ID
O

U
 2
4/

00
/2

11
20

)  
tr

o
u

  P
 °

R
a
n

a
  C

o
n

ju
n
ta

  n
  1

.1
7
8
/2

0
2
0
  (
D

O
U

  1
0
 

2
S 

'V 

N
ov

a  
co

n
su

lta
  (
/5

e
rv

ic
o
s/

ce
rt

id
a

o
in

te
rn

eU
PJ

/C
o
n

su
lta

r)
  

吾  

se
rv

ic
o
s.

re
ce

ita
.fa

ze
n

da
.g

ov
.b

r/S
er

vi
co

si
ce

rt
id

ao
in

te
m

et
/P

J/
C

o
n

su
lta

r/
R

e l
a

ca
oC

e
rli

d
a
o
  

0 
ロ  N ロ  N 
品  ロ  ~ ロ  N 

11
16

.4
3 4

6
.6

F
D

E
.2

8
5

8
 

号  , 
II 
o 
Ia)I 

B 

i0 0 

o 拓毛  
Li 	ロ  ’ 

乏一  
8N0 
-4 No 

In 言
言 'o

o 

II 

m0 .0 

uユ  

Iag 
毒  口  
乏  o コ  M 

, 'C 
乏  

コ  

8 
> 
に  コ  00 a, 

E 
と  
つ  
旨  ti 
お  ン  

に  
0 

呂  
芭  a, 

ミ 

 
oNoN 

'o-o>0鳶  

24
/0

5/
2
0

20
 

o 

'o
>'o00
U,z 

~ 



CERTェDAO NE GAP工VA DE DEBITOS TRABALH工STAS 

Nome: RL COMERCIO SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 03.540.884/0001-65 
Certidao n。 : 20529874/2020 
Expedi9ao: 20/08/2020, a s 13:22:44 
Validade: 15/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Cer七 ifica-se que Rt COMERCェO SERVェCOS SERェGRAFェCOS LTDA (MATRェZ E 
● FェLェAェS） ・  lnscrl七。  (a) no CNPJ sob o n。  03 ・ 540 ・ 884/000ユ-65, 皿O CONSm 

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n‘〕  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu9ao Administrativa ri0 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidさo sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at6 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, ag邑ncias ou filiais. 
A aceitacao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
ェnterne七  (h七 tp ：ノノwww. ts七． jus.br ). 
Certidao emitida gratuitamente. 

’ 	工NFORMAcAO ェMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
ユnadュmp len七es peran七e a Jus七19a do Trabalho quanto as obrigac6e $ 
estabelecidas em senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execucao de acordos firmados perante o Minist白rio P6blico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Pr6via. 



昌  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'6ES 

Secretaria Municipal de Saude 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO 

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

I ・  Declara9ao do objeto: 

1.1 Constitui objeto da presente solicita頭o 白  o fornecimento de 

dispensador de 白  lcool em gel (totem) para higieniza9白o e assepsia das m含os, 

para ser utilizado em pontos estrat6gicos do municipio, como medidas 

oreventivas a resDeito do Coronavirus (COVID-19). em atendimento a 

ー 	tsecretaria iviunicipai ce tsauoe 

II ・  Fundamenta9ao simplificada da contrata9ao: 

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

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

emergencia de saロde publica de importancia internacional decorrente do 

coronavirus respons白vel pelo surto de 2019; 

2.2 Considerando tamb白m o Decreto no. 245/2020 de 10 de Agosto de 

2020, que disp6e sobre as novas medidas temporrias de enfrentamento e de 

preven弾o da emerg6ncia em sa自de pロblica decorrente do Coronavirus ー  

● COVID-19 no Municipio de Po96es - BA; 

2.3 Considerando ainda a Lei Municipal n。  1.264/2020 de 24 de Julho de 

2020, que disp6es sobre a obrigatoriedade de recipientes com 白  lcool em gel 

nas Reparti加es P自blicas municipais. 

川・  Descri9ao resumida da solu9ao apresentada: 

3.1 Tendo em vista que ainda nao existe tratamento especfico para 

infec6es causadas por coronavirus humano, e considerando que o Minist白rio 

da Sa自de orienta cuidados b白sicos para reduzir o risco geral de contrair ou 

transmitir infec96es respirat6rias agudas, incluindo o coronavirus. Entre as 

medidas est白o: Lavar as m白os frequentemente com 白  gua e sabonete por pelo 

Rua Cardeal da Silva, 75, Cento - PO9るeS/DA - Fone: (77) 3431 - 4350 
Email -, ec5馴よ」血gjpail. com  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'6ES 

Secretaria Municipal de Saude 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de higieniza"o. Se nao 

houver 白  gua e sabonete, usar um desinfetante para as maos 白  base de 白  lcool 

Limpar e desinfetar objetos e superficies tocados com frequencia 

Considerando que os servi9os oferecidos atrav白s dos com6rcios, bem 

como as unidades de saロde e atendimento ao pロblico necessitam de limpeza 

nos espa9os fisicos para um melhor atendimento aos Municipes, Servidores e 

Visitantes, mantendo a conserva戸o de higiene e asseio di白rio; 

Considerando que 白  de interesse da Prefeitura Municipal de Po96es a 

aquisi'o destes materiais fazendo suprir essas carncias e melhorar a 

qualidade no atendimento aos cidad白os do Municipio de Po"es; 

Considerando, que para continuar com a presta戸o destes servios de 

atendimento 白  popula戸o, 白  necess自ria reposi,o permanente dos materiais 

para Higiene e Limpeza; 

Considerando, tamb白m, a forma como o objeto ser白  disposto neste Termo 

de Referncia, n白o se verifica qualquer tipo de ilegalidade, muito menos que h白  
direcionamento neste instrumento, estando a empresa fornecedora apta a 

participar do processo de dispensa de licita戸o; 

Considerando, ainda, que o fornecimento de dispensador de 白  lcool em gel 

(totem) para higieniza9白o e assepsia das m含os, para serem utilizados em 

pontos estrat白gicos do municipio, 白  de extrema importncia para auxiliar na 

higieniza"o das m白os, reforando a96es de prote,o para popula戸o como 

um todo, e a urgencia 白  altssima. Casos assim, est白o respaldados pelo Art. 24, 

IV, da Lei 8.66/93 que diz: "E dispens白vel a licita9白o nos casos de emerg6ncia 

ou de calamidade publica, quando caracterizada urgencia de atendimento de 

situa"o que possa ocasionar prejuzo ou comprometer a seguran9a de 

pessoas, obras, servi9os, equipamentos e outros bens, poblicos ou 

particulares, e somente para os bens necess白rios ao atendimento da situa,o 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servi9os que possam 

ser concluidas no prazo mximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

Rua Cardeal da Sirva, 75. Centro - POOOS/BA - Fone: (77) 3431 - 4350 
Email - seosaudeのarnail con, 

童屍告鱗  

”講’、  

   



議  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'OES 

Secretaria Municipal de Saude 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

ininterruptos, contados da ocorrncia da emerg6ncia ou calamidade, vedada a 

prorroga弾o dos respectivos contratos; 

● 

E se justifica no car白ter expressamente descrito no Art. 196 da 

Constitui,o Federal que diz: "A sa"de 6 direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante polticas sociais e econ6micas que visem 白  redu戸o do 

risco de doen9a e de outros agravos e ao acesso universal e igualit白rioa s 

a"es e servi9os para sua promo弾o, prote"o e recupera戸o." Em virtude da 

urgencia para prote戸o, tanto servidores como da popula'o, em se prevenir 

do COVID-19, se faz necessario a referida Dispensa de Licita9o 

IV ・  Requisitos da contrata9ao: 

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

avaliada propostas de pre9os e realiza9白o da contra'o com a empresa que 

melhor atender as demandas desta secretaria, bem como se enquadre dentro 

de todos os crit白rios de contrata頭o da mesma. 

V - Critrios de medi9ao e pagamento: 

5.1 0 preo total do objeto ora contratado ser de R$ 6.250,00 (seis mil 

duzentos e cinquenta reais), sendo que cada dispensador de lcool em gel 

' 	(totem) ser no valor unit白rio R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 

resultante das quantidades constantes da Proposta de Preos; o pagamento se 

dar mediante entrega do produto obedecendo todos os crit白rios relacionados 

em Proposta de Pre9o, al白m das especificadas em ordem de servi9o 

encaminhada a empresa, que depois de observados que foram cumpridas 

todas as prerrogativas, sera atestado o servio pelo setor t6cnico competente e 

demais procedimentos cont白beis necess自rios a emiss白o de Nota Fiscal, sendo 

pago em uma u nica parcela, obedecendo a s clusulas contratuais antes 

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

5.2 Os Preos ofertados sero fixos e irreajust自veis; 

 

嵐  
ー品“' 

 

Rua Cardeal da SiFva, 75, Cento - Pocoes/BA - Fone: (77) 3431 - 4350 
Email 一 se  ?vcJe@qmaikarp ‘電141羅‘ 

   



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'6ES 

Secretaria Municipal de Saude 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

§ 1。 Nos pre9os ofertados na proposta da Contratada ja est白o inclusos 

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

taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, 

impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento; 

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

apresenta,o da Nota Fiscal e Certid6es de Regularidade Fiscal, Trabalhista e 

Tribut白ria 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 substitui戸o 

e/ou emissao de Nota de Corre9白o, ficando estabelecido que esse intervalo de 

tempo n白o sera considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualiza戸o do 

valor contratual 

VI - Estimativas dos Pre9os Obtidos: 

6.1 Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 

VII - AdequaCao OrCamentria: 

7.1 0 Municipio de Po"es/BAj白  abriu Cr白dito Extraordin白rio por Excesso 

- 	de Arrecadacao no valor de R$ 821.766.66 (Oitocentos e vinte e um mil e 

ー 	setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para custeio 

das a如es enfrentamento de calamidade p"blica decorrente do Coronavirus 
(COVID-19) e d白  outras providencias. O pagamento do referido objeto se dar 

por conta da dota,o no quadro 01 especificado a seguir: 

Quadro 01 - Quadro de Detalhamento da Despesa 

Poder: 2 Poder Executivo 

Org白o: 4 Fundo Municipal de Sa"de 

Secretaria: 030700 Secretaria Municipal de Sa"de 

Unidade: 030701 Fundo Municipal de Saロde de Po"es 

Atividade: 10.122.09.2.068 Enfrentamento da Emerg6ncia em Saude ー  

 

嵩  
""" 

 

Rua Cardeal da Silva, 75, Centro - PO96OSIBA - Fone: (77)3431 - 4350 
E-mail - secsaude@qniail com  ‘瞬羅, 

  



議  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'6ES 
Secretaria Municipal de Saude 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

COVID-1 9 

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

Fonte Recurso: 14 Transferncias de Recursos do Sistema o nico de Saude 

ー SUS 

Fonte; Elabora"o o autor (2020) 

Afetuosos cumprimentos, 

Lorena San Ts M. .renhas 

Secret白ria Municipal de Saロde 

Rua Cardeal da Silva, 75. Centro - P06eSBA - Fone: (77)3431 - 4350 
E-mail ー‘"“、maロmail com 嵐  轟苔I麟，  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
03.540.884/0001-65 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO0DA31-4271A9BE99Ferum 

CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
RL COMERCIO SERVICOS SERIGRAFICOS LIDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CASA DA SERIGRAFIA 

PORTE 
ME 

COMO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
18.13-0-01 - Impresser) de material para uso publicitário (Neo dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
47.41-5-00 -Comercio varejista de tintas e materials para pintura (Não dispensada *) 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Não dispensadal 
47.814-02 - Comercio varejista de jornais e revistas (Não dispensada *) 
47.61-0-01 - Comercio varejista de livros (NM dispensada *) 
47.51-241 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Rao dispensadal 
82.19-9-01 -Fotocópias (Não dispensada *) 
32.99-0-04 - Fabricação de planets e letreiros luminosos (Rio dispensadas) 
32.994-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Não dispensada *) 
43.29-1-01 - instalação de painéis publicitirios (Pao dispensada ) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
AV BRUMADO 

NUMERO 
377 

COMPLEMENTO 
LOTE D 

CEP 
45.075-000 

BAIRRO/DISTRITO 
IBIRAPUERA 

MUNICIPIO 
VITORIA DA CONQUISTA 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTABILIDADE-MARCIODECARVALHO@HOTMAILCOM 

TELEFONE 
(77) 34274855 

1 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (E FR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
11/1212004 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******In• 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
*It !Ann 

（り A dispensa由 alva,おe licen9as ' direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na ResoluFao COSIM n。  51, de li de 
junho de 2019, ou da legi&a o prdpria encaminhada ao GSSIM pelos entes Federativos. nBc tendo a Receita Federal qualquer 
m導,onsabil加doe qu日nIり as at:v,cecles a:叩ensacas 

(*) A dispensa de alvares e lioenças direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação prdpria encaminhada ao CGSIM pelos antes federativos. olio tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto as atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instru"o Normativa RFB no i .863, de 27 de dezembro de 2018 

Emitido no dia 1711 212019 白  s 12:03:46 (data e hora de BrasIlia). 

Aprovado pela Instrugtio Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 17/12/2019 As 12:03:46 (data e hora de Brasilia). P白gina: Ill Pagina: 1/1 



14103/2020 ALVARA DE LOCALIZA O E FUNCIONAMENTO 

Prefeitura Municipal de Vit6ria da Conquista 

Secretaria Municipal de Finan9as e Execu9白o Oramentria 

ALVARA DE LOCALIZA9AO E FUNCIONAMENTO 

Exercido 

2020 

inscri''o Municipal: 350680 
Razo Social: RL COMERCIO SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA ・  ME 
Nome Fantasia: CASA DA SERiGRAFIA 
CNN: 03.540.884/0001-6t. 	V 、  -. 	.／ー一  N 	.7 N 	V 

／へ、、 	 一／へ、、 
	／’、、、  ＝  ／一、～  

Endere'o: 
AVENIDA BRUMADO, 377 ・  IBIRAPUERA LOTE ID, BAIRRO IBIRAPUERA VITORIA DA 
CONQUISTA BA CEP: 45.076-000 

ノ、 
 、 	 ／ノー、

、  Atividades 	' N. 

P 181300100 - IMPRESSAO DEMATERIAL PARA USO PUBL ・  Data de InIcIo;0610612O1O 

$ 329900300 - FABRICACAO DECETRAS, LETREIROS E P ・  Data de InIcio: 0610612016 

S 329900400 - FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS L -Data de InIcio: 0810812016 

S 432910100 - INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS ・  Data de Inicio: 06106/2016 

S L7tiS0000 - COMERCIO VAREJISTA DE TINtAS EI MATE - Data de InicIo: 06106/2016 

g 7S12ロl00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAME WR S E SUPRIMENTりS 
DE INFORMATICA - Data deifliclo: 05/08/Z'Jlb 
S t7RiflfllDO - COMERCIO VAREJISTA DE LIVKUS-.,Uata ae inicio: uwu.izuic 

5476100200 ・  COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS t REV ・  Data ae inicio: UWUWZU1 

Observa''o: 

O PRESENTE ALVAR ESTA DE ACORDO COM A LEI 1.269, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004. 

Vitria da Conquista ・  BA, 

S'bado, 14 de Maro de 2020' s 13:19:40 hs. 

O PRESENTE ALVARA DEVERA SER AFIXADO EM LUGAR VlSi VEL AO POBLICO E E 

VALIDO ATE 20/0 2/2021. 

seMcos.pmvc.ba.gov.br/aivarajmPreSSaO.PhP?tPc=GE&Cflh0MJlHEE＆川v=OtP日lv='E 
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DECLARA O DE PROTEいO AO TRABALHO DO MENOR 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso 

X)O011 do art r da Constih専加Federal, para os fins do dis加sto no Inciso V do 

art.船 dai.d Estadual 9.433/05, que n叡）馴叫ngamosmw de 18 anos em 

frabaiho noturno, peeigoso ou insalubre, 

(x)nem menx山16 anos, salvo na condio de aprendiz, a partir山14 anos 

Vitria da Conquista , BA, 19 de maio de 2020. 

烹鷲鷺無鷲  



DECLARAAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO 
(ANEXO VU) 

Eu, navio Mascarenhas Miranda, brasileiro, solteiro, empres白rio, portador da 

Carteira Nacional de Habilita 白o ・  CNH sob no 02881880603, expedida pelo 

DETRAN - BA e no CPF/MF sob n 036.606.026-04, resIdente e domiciliado na 

Avenida Jesiel Norberto, n 26, apto 901, bairro Candeias, Vitoria da Conquista ー  
BA,, CEP 45.028-492, representante da enp'esa RL COMERCIO E SERVIOS 

SERIGRAFICOS LTDA, com sede a Avenida Brumado, 377, Lote D, bairro 

Ibirapuera, Vitoria da Conquista, Estado da Bahia, CEP 45.075・000, Inscrita no 

CNPJIMF sob n. 03.540.884/0001-65, Interessado sn patti ar no Pro o 

te2Aado, PREGAO PRESENCIAL no. 014/2018, da PREFEITURA DO MUNICIPK) DE 
Po Es, DECLARQ sob as penas山Lei, que.以E知n -如- confra esta 
empresa que impea de licitar ou contratar com a Acknmnistra o PUblica 

Vitria da Conquista, BA, 19 de maio de 2020 

RL COMERCIO E SERVIOS UDA 
CNPJ so f 103・540・884/0001 -65 

S6cio-Administrado「  一  Navio Mやsatm'ihas Mira,山  
CPF!MF sdb n 036.606.026-04 



魯  

ルCES
a 
JUCEB 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria de Racionaliza"o e Simplifica"o 

Departamento de Registro Empresarial e Integra"o 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria de Racionalizaçâo e Simplificação 

Departamento de Recast° Empresarial e Integração 

CERTIDAO INTEIRO TEOR DIGITAL CERTIDA0 INTEIRO TEOR DIGITAL 

DADOS DO SOLICITANTE 
Nome: MARCIO LUIS LIMA DE CARVALHO 
CPF/CNPJ: 440.705.785-87 
Email: contabilidade-marciodecarvalhoAhotmail.com  

DADOS DA EMPRESA 
Nome: RL COMERCIO SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA EPP 
NIRE: 29202161018 

ARQUIVAMENTO SOLICITADO 
Número Arquivamento Paginas 

29202161018 3 
96219521 1 
96418145 2 
96809471 5 
97027629 2 
97499002 4 
97552360 3 
TOTAL DE PAGINAS 20 

DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO 
Códiqo de controle: 74.621.034.848.39 
Emissão: 21/09/2017 09:50:45 

SALVADOR, 21 de Setembro de 2017 

峯h偏砿蕩弘  
SALVADOR, 21 de Setembro de 2017 

44, eke; C;atd1. 
HELlO PORTELA RAMOS 

Secret'rio Geral 
HELIO PORTELA RAMOS 

Secreted° Geral 

潮輔flTiuw ii~ 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:iiregin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx 
CONTROLE: 7462103484839 CPF SOLICITANTE: 440.705.785-87 NIRE: 29202161018 EMITIDA: 21/09/2017 PROTOCOLO: 173729649 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx  
CONTROLE: 7462103484839 CPF SOLICITANTE: 440.705.785-87 NIRE: 29202161018 EMITIDA: 21/09/2017 PROTOCOLO: 173729649 



Protocolo ArquIvamento: 991631447 N' Arquivamento; 29202161018 

000921 
CONTRATO DE CONSTITUIAO DE SOCIEDADE POR QUOTAS kt 
RESPONSABILIDADE LIMITADA: 

"RL COM血RCIU SERVTCnS SERIGRAPICOS LTDA" 

ROBERTO FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, comerciante, 
residente e domiciliado a Via Local K, Casa 39, lJthls V. cidade de 
Vit6ria da Conquista ・  Ba, portador da Carteira de Identidade RO 
2.610.559-41 SSP/ BA, CPF a.' 413.402.215-00 o LAMARTINE 
SOUSA PIMENTEI brasileiro, casado, comerciante, residente e 
domiciliado no CamInho 21, Casa 48, tJrbls V1 cidade dc Vit6ria da 
Conquista ・  BA, portador da Carteira de Identidade ItO 3.821,262・54 
SSP/BA, CPF n" 469.303.025-20, resolvem na melhor fonna da Lei e 
em pleno o absoluto acordo, conslituironi uma Sociedade por Quotas de 
如叩onsabilidado u niitada, mediante as clusulas e condi"es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA: 

"RLa,M'RcIo sEA Sociedade"RI. COMERCIO SERVI OS SERI孟器にsobICOSふderomA", e鴛od social dsede e foro 二  
Avenida Brutnado, a? 340, bairro Bruit, Cidade de Vitorir. da Conquista, Estado 
Bah叫CE?心加0-000 

CL USULA SEGUNDA: 
Os objetivos econ6nticos-sociais consistirlo em: 

のCom'rcio vat可ista dc materials dc serigrafia e cong加ores 
I,) Comrcio varejista de m'quinas e equipamentos serigrlicos 
o) Com'rcio varejista de embalagens 
d) Com'rcio varejista de malhas e tecidos para uso serigrifico 
e) Comrcio varejista de brindes em geral 
fl Prestaflo de servi,os serigrficos eia geral 

CL'USULA TERCEIRA: 
A Sociedad, poder a qualquer tempo abrir e/ou fochar liliais eni 

qualquer parte do territ6rio nacional, tendo como row a cidade dc VItria da Conquista, 
Estado da Bahia. 

CL USULA QUARTA: 
OC叩細1 Social' de PS 20.000.00いtints Mil tealり， divididos 

cm 20.000 (Vinte Mil Quotas), no valor unitrio dc 1,00 (Um Real), subscritos e 
integralizados resto ato, pelos scios quotist且●, da scguintc forma: 

1 
k 

I 

I 
~ 
I 

シ‘一～,F ーーI一ze 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://rogin.juceb.ba.gov.br/autenticaoaodocumentos/autonticacao.aspx  
CONTROLE: 7462103484839 CPF SOLICITANTE: 440.705.785・87 NIRE: 2920216101$ EMITIDA: 21/09/2011 PROTOCOLO: 173729649 



Protocolo Arquivamento: 991631447 No Arquivamento: 29202161016 

r 
tiO 092' 

血） o s6do Ro'ERT《〕 FEltRE!RA D'sol】z、ロo可巌：  
mooO,00仙ロ mil 『”」の， IIIl叫・，Iizado n,,'.a'o ●面nn”●d4 
a) O Scio ROBERTO PERREIRA DE SOUZA, comJ
10.000,00 (dez mil reals), lnte3ralizado neste ato barn moada
corrente do pals. 

b、。 S6cio LAMARTINE SOUSA PIMENTEL.言篇  
t o.uuu,uu ioez mii reais;, iritogranzaoo neste ato o em moeea 
corrente do pals. 

血c」‘oじMico: 
A RESPONSABILIDADE DOS 5OCt05 E NA FORMA DA LEI, LIMITADA A 
てOTAUDAD.00 C&PtTA.しSOCIPL. 

ClAUSULA QUINTA: 
O prazo do duraio da sociedade 6 por tempo indelerminado, 

ou叫い16 quando conta aos S6cies. 

CLAUSULA SEXTA: 
A Ocr6ncia da Sociedade ser exercida ISOLADAMENTE pelo 

Scio LAMARTINE SOUSA PIMENTEI., sendo・lhe, porm, vedado o aval, endoscos 
e fhvores a terceiros em nome da sociedade. 

Inciso nico: O S6cio Ocronto, fica dispensado de cauk. 

CLAUSULA S血lIMA; 
A titulo de Prolabore, somente o S6cio Gerente, LAMARTINE 

SOUSA PIMENTEL, ter direito'uma retirada mensal.titulo de Prolabore, at o 
limite m'ximo permitido pela logislaio do Imposto de Renda, cuja importincia ser 
levada a『喝istro na conta do Despesas Administrativas da Sociedade. 

CLUSULA OITAVA: 
Anualmente a 31 dc dezembro de cads exercidIo social, 

proceder-se- o levantamento de um Balano Patrimonial da Sociedade e os Lucros e/ou 

;；畿】篇；認認農論 dividid加 entre 。‘Scios Qu面吐”・ de acordo a'" 

CL USULA N6NA: 
As deliberaaes sociais de qusisquor natureza, inclusive para 

.xclusfto e/ou inclusgo do S6cki(s), aer(Io) tomada(s) polo(s) S6cio(s) Quotista(s), que 
mantenha(am) na Sociedade, a maior pane do Capital Social 

CLAUSULA B電CIMA; 

outras situaes, implicぱrn casoI de fna dissoluflo農器誌器農麗農】慧器需器；  
um Balano Especial.cons叫uentemente ● distribui"o dos haveres de acordo' 
participaio dc cada um dos S6cios Quotista no Capital Social. 

s～コ‘コ R～ーマー屍5.;' 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb・ ba・gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx 
CONTROLE: 7462103484839 CPF SOLICITANTE: 440.705.785-87 NIRE: 29202161018 EMITIDA: 21/09/2017 PROTOCOLO: 173729649 
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バ。ホさ  
WILLIAM SILVA SANTOS 
RG04.994,297-29 
CPV/MP 692397.305-25 

Vit6ria da Conquista, cm 25 de Novembro do 1999 

4a,... 	ー，た転為癒emA一くrL又rロc~ 
LAM ART tNE SOUSA PIMENTEL RODEttO PERRE1RA DE 50Ut 

' 

I 

I 

息 

 
JUNTA器 CIAOIRiwee e ueianc晋h既oo DA SAHIA03/12/99 
sa o~ 
ユ’ユoユユ‘ユoユ，  
P.e.a, 591fl1447 

つ’コ‘ム“ニ2一  
"“名鰍者詔“ 

Protocolo ArquIvamento: 991631447 No Arquivamento: 29202161018 

r 
U OO 923 f 

CL uSuLA DCIMA PRIMEIRA: 
Os casos omissos neste Instrumento cio Contrato do Sociedade- 

Por Quotas dc Re叩onsabilidade Limitada, sorb resolvidos no Frum da Ciiiade de 
Vit6ria da Conquista, Estado da Bahia o de acordo com a Lei 3,708119. Usos o Costunei 
comerciais e outros dispositivos legais que rogam o assunto 

CLAUSUlA D'CIMA S.EGVNDA: 

Incursos cm nenhum ci。念 S 器luotistas declaram sob penasmas previstos mii Lei, que os impea d認誌querem黒器；  
moro●・ltiaにlentes 所main a presente. 

E por estarem Justos e combinados, assinam o oresente 

atcaん 

器麗潔認驚ぎCARVALHO 
CPPIMF 44,705.785-87 

mSTEM TESThM 

DECLARACAO PARA USO DA RAZAO SOCIAL: 

fra."ti_c篇RTINE S&jsO SERVI篇MENTEL,LIGRAPte裟二 
	 I 

O Scio篇競議 aasinsr:COS LIDA". 

4Lルで町C'nfa'hId晒  
(O'7り  41410099 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:/fregin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumontos/autenticacao.aspx  

CONTROLE: 7462103484839 CPF SOLICITANTE: 440.705.785・81 NIRE: 29202161018 EMITIDA: 21/09/2017 PROTOCOLO: 173729649 



腎’ごI’課59一』RIRSI,“日A cm? 4ユ3.4ロ2.21●ーロU 

I患  
i  

濃】ACOMER恐  Do既DO!tooI.emraonu, 03/12/9r ・MIM 

S器  I豊I 	・’ユ‘・＄‘・ニ  ,,2ユ，sユユ  

瀞’ 

1 

flay? 

」  

Protocolo Arquivamento: 991631439 No Arquivamento: 96219521 

oo0926 ．・ 
	ュ 1 

DECLARAいO DE MCROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(Lei n. 8.864 de 28/03)94) 

. "''‘・  

γ ’r三
乞こ＝芦  

EMPRESA EM CONSTITUICAO 

Para ia skito. do disputo a. tal n. 8.864. d・ユ8/OS/1994i ia (mC.) abaixo .aalasdo 6) e 
IdaDtUWSdO (.) deStro (a 血ar) eab a. p.... da Lei. que a Empnse 

RL Ca恒月CIロ  SERVI'OS SERIロRAFICU5 しT DA 	ノ／  

O,a am Co.nlitulko, como Miatoempisi. O ou Empnn de Peqoano Potts口  iii. exeedepA 
・・・・I・m・ S・ ‘“・ K・・・I‘・ Bm""""“・“・ “"""""m”山 Art. ユ’・ta L・I sup.. 51.5. 

VtT ・DA CONQUISTA , 25 a.'4ロV日’日Rロ 	d“理土 

苦ん一 _z 1 cdm4_ズt  
,G ●．日2ユ.262 ・・ら4SSP ー  日I' 

 

en 469.3ロ3.025-20 - 
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001776 

1' ALTERA9AO CONTRATUAl. DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE 
RESPONSABIUDADE UMrrADA: 

RI. COMERCIO SERVICOS SERIGRAPICOS LTOA-EPP 

001776 

le ALTERADA0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE 
RESPONSAB/UDADE UMITADA: 	 • 

/IL COMÉRCIO SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA-EPP  

, portador de CPF(MF) 413..402.215・00 C'dula de 

烏認559れ  expedIda pela SSVia Local K, Casa 39, URBIS V.鵠ads 雲恕e .Oils 

品Conquista,ARTINE SOU緊ado山E daPIMENTEL，噌瓢飛EP 45050-005d emaior, casado, 
Fmpres'flo, 聖i竺r旦乞CPF(MF)e9.3o3.92を20 ・  Cedul且 d・  

Con9旦lata, estado da Bせ'da, CEP,5 050- 過  ロ  nicos sOdas de 

需P.Ju留seu Cant,Come“蓄odal, d曾nenEstado da Ba品世‘留マ ulvJU(麓  

Contratuais posWlores, mediante as clusulas e condi"es seguintes: 

CLAUSULA 19: 
O Capital Social que era de R$ 20.000,00 (VInte MI Reais), 

com a presenteReais), dMdldo，欝ao contratual, fica elevado p40.000 (Querente Mil) quots認* 40.000,no器(Oor鶴畏  
R$ 1,00 (Um Real), subscritos e Integalizados entre os s6cio. quotlstas de 

ROBERTO FERREIRA DE SOUZA, brasilelro, maior, Granath, 
Emprestio, portador de CPF(MF) 413..402.215-00; Cildula de 
ldentidade n.° 2.810.559-41, ezpedida pale SSP - BA, residents e 
domiciliado 6 Via Local K, Casa 39, UFtBIS V, Cidade cle Vitoria 
da Conquista, 	Estado 	da 	Bahia, CEP 45050-005 e 
LAMARTINE SOUSA PIMENTEL, brasileiro, maior, cased°, 
Empresário, portador de CPF(MF) 489.303.025-20 e Ciodula cle 
Identidade - RG 3.821.262-54, expedida pela SSP - BA, residents e 
domiciliado no Caminho 21, Casa 48, URBIS V, °Wade de Vitoria da 
Conquista, estado de Bahia, CEP 45050-005; Cut°. soclos da 
Sociedade Por Quotas de Responsabilidade Limitada, que gira sob a 
razão social de: RL COMERCIO SERVIÇOS SERIGRAFICOS LTDA- 
EPP, com seu Contrato Social, devidamente registrado e arquivado 
na Junta Comercial do Estado de Bahia - sob n.° JUCE8 
29.202.161.018 em 03/12/1999 e com o CNPJ sob n° 
03.540.884/0001-85, resolvem na melhor forma da Lei e em pleno e 
absoluto acordo skew o Contrato Social e darnels alterações 
Contratuais posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA 
0 Capital Social que era de R$ 20.000,00 (Vint. Mil  Reais), 

cam a presents aliens*, contratual, fica elevado para R$ 40.000,00 (Quarenta Mil 
Reais), dIvididos em 40.000 (Quarenta Mil) quotes de Capital, no valor unitário de 
R$ 1,00 (Um Real), subscritos e Integralizados antra os soclos quoUstas da 
seguinte fortnec 

Sócio. Quantidade Valor 
Quotistas de Quotas em R$ 

Roberto Ferreira de Souza 20.000 20.000,00 
Larnartine Sousa PlmeMel 20.000 20.000,00 

Total 40.000 40.000,00 

CLUSULA 29; 
O aumento do CapItal Social de R$ 20.000,00 (Vinte Ml Reals), 

para R$ 40・000,00 (Quarenta MII Reals), etetivou-ee coin e Wiccpora o de 
lrnpoilncla de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reals), subso'itos e int.grSizadoe da 
●●gulnte forme: 

a) R$ 10.000,00 (Dez Mli Reals) twnferldos da conta de Lines Acumulados e 

b) R$ 10.000,00 (Dez Ml Reais) subscritos e integralizados neste ato em moeda 
corrente do pals, pelos SOcos Quotistas. 

αAUSULA か》：  

一Pom.bllid叫Nos termos doResponsabilidade dos Sdos o U農謙In fine,. do
otalidade''"J3.70811919" 

CLAUSULA 2°): 
0 aumento do Capital Sodal de R$ 20.000,C0 (Vinte Mil Reads), 

para R$ 40.000,00 (Quarenta MN Reels), efetivou-se com a incorporeçáo da 
importeincia de R$ 20.000,00 °Ante Mil Reals), subscritos e Integralizados da 
seguinte forme: 

a) R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) transferidos de conte de Lucros Acumulados e 
não iistribuidos. 

b) R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) subscritos e integralizados neste ato em moods 
corrente do pals, pelos Socbs Quotistas. 

CLAUSULA 
Nos terms do artigo 2.0, In fine, do 	 3.708/1919 a 

Responsabilidade dos Soidos 6 Umitada h totalidade 

k、 , 'Sーん一  

P叫:1 Pos.:1 
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Vltrja da Conquista, emOS de Janeiro de 2001. 

TO FERREIRA DE SOUZA 

扉ーjニs之“ームJメγ 

Testemunhas 	ノ 

Al,Mie C一闘~ 
ワ7)皿3皿的  

Protocolo Arquivamento: 022489851 No Arquivamento: 96418145 
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Pag.: 2 

1 
、  

CL USULA 49: 
A Adminlstrath e Gerricig da Sociedade ser exercida em 

CONJUNTO EIOU ISOLADAMENTミ pelos scios: ROBERTO FERREIRA DE 
SOUZA e LAMARTINE SOUSA PIMENTEL, que se Inasnblro. dc todas as 
opera es e represerutar ativa, passive, juthclal e extr udidaImenta: - 

Inciso Onlco: 
叫Scio・-Gerqc"s ficam di町】・n・・中叫嚇軸」“叫  
cLUSULA 5'): 
Continuem em vigor todas as clusulas e condi es do 

Contrato Social e demais P&tera9es Contratuais, no modificadas pea presente 
Altera"o Contratual. 

E por estarem justos a con羽nadce, assinam o presente Instrumento em 03 (trs) 
vias de Igual teor e fomiaj'na piosena das testemunhas ebabw assinadas e 
identificadas, destinando- una das vias ao arqtvamento n. MM JUCEB - Junta 
Comercial do Estado daS la. 

ま”謙緒DO ESTADO DA 5MMwoe. 1oclr 

”，屈F五ミi蕪五三．  鱗a2嘉  **ttDt Stio 555vi $ flIooATi”・  

   

   

~．，~”馴．  
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Cont貢bil Carvalho 
Assessorla e Copta,bJ!idade 

Resp. bc. Cent. MircIe LiAs U';,Ca,v3ho 
End,: Rua da Misericrdia, 249,i, Antht. Centro 

wria d自 Cenqui助  一  BA - Tel,（刀）貞,・糾ng卿19437O 
. l-二 	’ 

J J 一~ ’．  

ALTERA9AO N。. 02, ADEQUAAO E CONSOLIDACAO DA SOCIEづAdE 
EMPRESARIA LIMITADA: RL COMERCIO SERVICOS SERIGRAFICOS LTQ)EPP. 

ROBEda Conascid撚ERREIo Univ)8/0611鎌SOUZAe Bens,rtador麟iro, Empresrio, casado sob o regimeda.. Cidade de Porto Seguro - Ba,n . 413.402.215-00 e da Cdula de 

畿ntidaident：霊 n . 02.miciliado昭559-41. expedida eVia Local K, casa 3器畿/199V. c認冨sP -Vitria驚  
Conquista - Ba, CEP 45050-005 e LAMARTINE SOUSA PIMENTEL. Brasileiro. 

48, Urbis V, cidaquotistas da soSERIGRAFICOS響
.triE
EP燕鴛ista - Ba, CEPLimitada: RLe e foro na A鮮005,RCIOBrum撚騰  

CNPJ SJUCEB当論a03.540,a Come器鷲1農d coEstado 品器認謂緊喫品I驚麗器

器柔認需ご器snasolid盟嘱認需轟器i e em pleno e absoluto acordo 

Cl自usula Primeira: 
O objetivo da sociedade passa a ser os seguintes 

a) Com白rcio varejista de tintas e materiais para pintura - CNAE 474 1・5/00; 
b) Impress百o de material para uso publicit合rio - CNAE 181.3-0/01, 
c) Com'rcio varejista de Artigos de Papelaria - CNAE 4761・0/03; 

Cl自usula Segunda: 
A administra9白o da sociedade 白  exercida em conjunto e/ou Isoladamente 

pelos s6cios: ROBERTO FERREIRA DE SOUZA e LAMARTINE SOUSA PIMENTEL com os 
poderes e atribui6es de representa9'o ativa e passiva na sociedade, judicial e 
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, semare de 
interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faz-lo em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obriga96es seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens im6veis da sociedade, sem 
autoriza"o do(s) outro(s) s6cio(s). (arts. 997 VI; 1.013. 1.015, 1064, C6digo Civil/2002). 

Pargrafo ロ  nico: 
No exercrcio da administra9巨o, os s6cios-administradores tero direitos a 

uma retiraaa mensal a titulo ae pro labore, cujo valor ser convencionado de comum acordo 
entre os sOCIOs. 

Clusula Terceira: 
A responsabilidade de cada s6cio' restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integraliza9'o do capital social. Conforme prtceitua o art. 
1.052. do C6diao Civil L ニ ' i. '06/2002 

1 
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Contbi.I Cared加  
Assessorla e ContaIW"'4- 

0011aG 
Contábil Carvailio 
Assessoiia 0 Contabilidade 

Reap. Tec. Cat ItArdo Li4flma de'a'Sio 
End.:凡’""“伽rdla,4"M画C"h 

Wogla da C onq'istaー  BA ・  Tel. (77) 342fl471 a」  1JS4VD 
S ．  ' 

Rasp. Tec. Cont. Mardi= de GansIto 
End.: Rua da Misericordia. 2 &Am*, Cm& 

%%dada Conquista -BA - Tel. (77)34 	ou 8,1jwv.o . . .  . 	. 

 

Clusula Quarta: 
Os S6cios-Administradores declaram, sob as penas da lei, de que n'&'ito 

impedidos de exercerem a administra"o da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condena"o criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos pロblicos; ou por crime falimentar, de prevarica"o, peita 
ou suborno, concuss'o, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrncia, contra as rela96es de consumo, f p"blica, 
ou a propriedade. Conforme preceitua o art. 1011, Inciso 10 do C6digo Civil (Lei 10.40612002). 

Cliusula Quarta: • • • 
Os Socios-Administradores declaram, sob as penas da lei, de que nth:flab 

impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade. Conforme preceitua o art. 1011, Inciso 1° do C6digo Civil (Lei 10.406/2002). 

A vista da modifica9ao ora ajustada consolida・se o contrato social, com a 
seguinte reda9ao: 
A vista da modificagão ora ajustada consolida-se o contrato social, com a 
seguinte redagão:  

Cl白usula Primeira: 

一ー一，一ー‘ー．A竺烈a虫Jira ' sob o ' nome empresarial. dぎ RL9o咋BqqSERVicOS 
ocnn.annru..'jo iawn rrr, e tem seae e taro na ,wentaa arumaao, n". 34S, bairro urasIl, 
cidade de Vit6ria da Conquista ー  BA, CEP 45.030・000. (conforme preceitua o art. 997, II, 
C 0/2 002 1 

Clausula Primeira: 
A sociedade gira sob o nome empresarial de: RL COMERCIO SERVIÇOS 

SERIGEtAFICOS LTDA EPP, e tem sede e foro na Avenida Brumado, n°. 349, Bairro Brasil, 
cidade de Vitoria da Conquista - BA, CEP 45.030-000. (conforme preceitua o art. 997, II, 
CC/2002). 

Clusula Segunda: 
O Capital Social e de R$ 40.000;00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 

(quarenta mil) quotas de valor nominal de R$ 100 (um real), j自  integralizado pelos s6cios da 
seauinte forma: 

ClAusula Segunda: 
0 Capital Social 6 de R$ 40.000;00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 

(quarenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), já integralizado pelos socios da 
seguinte forma: 

S6c los Quantidade Quantidade Valor 
Quotistas de Quotas de Quotas em % em R$ 

Roberto Ferreira de Souza 20.000 50,00% 20.000,00 
Lamartine Sousa Pimentel 20.000 50,00% 20.000,00 

total 40.000 100,00% 40.000,00 

Cl'usula Terceira: 
O objeto social e a explora9'o das seguintes atividades: 
a) Com'rcio varejista de tintas e materiais para pintura - CNAE 4741・5100; 
b) Impressきo de material para uso publicitrio - CNAE 1813・0/01, 
c) Com白rcio varejista de Artigos de Papelaria - CNAE 4761-0/03; 

Cláusula Terceira: 
0 objeto social 6 a exploração das seguintes atividades: 
a) Com6rcio varejista de tintas e materials para pintura - CNAE 4741-5/00; 
b) Impressão de material para uso publicitário - CNAE 1813-0/01, 
c) Comércio varejista de Artigos de Papelaria - CNAE 4761-0/03; 

Cl自usula Quarta; 
,, A sociedade iniciou suas advidades em 03 de Dezembro de 1999 e seu prazo 

ac uuraao e inaeierminaao. ( conlorme preceitua o art. ass', ii, UUIZQUZ). 

Cláusula Quarta: 
A sociedade iniciou suas atIvIdades em 03 de Dezembro de 1999 e seu prazo 

de duração indeterminado. (conforme preceitua o art. 997, II, CC/2002). 

Clusula Quinta: 
As quotas s'o indivisIveis e n'o poder昏o ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem o consentimento do outro s6cio, a auem fica asseourado. em ia' 'sl'4'de de cnndieMc 
pre9o e direito de prefern' . para a sua aquisi"o se postas ' anda. forrnalizand& se 
reaiizaaa a cessao a: ・  A a aJ era9ao contratual pertinente. Conforme preceitua o art. 1.056 e 
ロけ  lflS7 IC.fl/フfin 

Cláusula Quinta: 
As quotas sao indivisfveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições, 
preço e direito de preferên ' para a sua aquisição se postas 	venda, formalizando, se 
realizada a cessão d 	eraçâo contratual pertinente. Conforme preceitua o art. 1.056 e 
art. 1.057, (CC/200 

く二二戸フ  

2 2 
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Clusula Sexta:
A responsabilidade de cada s6cio' restrita ao valor de suas quotas, maWi*tos 

respondem solidariamente pela integraliza9'o do capital social. Conforme preceitua l o art. 
1.052, (CC12002). 

Clusula Stima: 
A administra9'o da sociedade 白  exercida em conjunto e/ou Isoladamente 

pelos s6cios: ROBERTO FERREIRA DE SOUZA e LAMARTINE SOUSA PIMENTEL. com  os 
poderes e atribuic6es de representaC百o ativa e passiva na sociedade, judicial e 
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de 
interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faz-lo em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obriga"es seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens im6veis da sociedade, sem 
autoriza9●o do(s) outro(s) s6cio(s). (ads. 997 VI; 1.013. 1.015, 1064, C6digo Civilf2002). 

Pargrafo " nico: 
No exercicio da administra9'o, os s6cios-administradores tero direito a 

uma retirada mensal a titulo de Retirada Pr6-labore, cujo valor ser convencionado de comum 
acordo entre os s6cios 

Cl.usula Oitava: 
Fica facultado aos Administradores, atuando em conjunto ou individualmente, 

nomear procurador(es), para um perlodo determinado que nunca poder exceder a 01 (um) 
ano, devendo o instrumento de Procura9'o Pablica, especificar os atos a serem praticados 
pelos Procuradores assim nomeados. 

Clusula Nona: 
Ao trmino da cada exercIcio social, em 31 de dezembro, os administradores 

prestaro contas justificadas de sua administra9'o, procedendo a elabora"o do Inventrio, 
do Balan9o Patrimonial e do Balan9o de Resultado Econ6mico, cabendo aos s6cios, na 
propor'o de suas quotas, os lucros ou prejuizos apurados. Conforme preceitua o art. 1.065. 
CC/2002. 

Cl'usula D'cima: 
Nos quatro meses seguintes ao t白rmino do exercicio social, os scios 

deliberaro sobre as contas e designar (ao) administrador (es) quando for o caso. Conforme 
preceitua os arts. 1.071 e 1.072,§ 2。  e art. 1.078, CC/2002. 

Cl'usula D'cima Primeira: 
As delibera96es sociais de qualquer natureza sero tomadas em Reunio por 

votos de V. dos scios quotistas, Conforme preceitua o art. 1.072 do CCI2002. 

Inciso primeiro: 
As delibera96es sociais ser'o tomadas sempre por reuni'o dos s6cios, a 

serem convocadas previamente, no prazo mInimo de trs dias I〕  teis 

IncIso segundo 
As convoca96es das reuni6es dos s6cios se faro por meio de carta 

registrada, telegrama, aviso com ciente de recebimento, por e-mail, ou por qualquer meio ou 
forma, 	desd' 	・  , e 	comprove 	o 	envio 	e 	o 	teor 	da 	convoca9o 

3 
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Inciso terceiro: 
As formalidades de convoca9自o das reuni6es podero ser dispensadas 

nas hip6teses previstas em lei. 

Cl'usula D'cima Segunda: 
A sociedade poder自  a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

depend'ncia, mediante altera9各o contratual assinada por todos os s6cios. 

Clusula D'cima Terceira: 
Fica estabelecido que a sociedade n白o ter' Conselho Fiscal 

Clusula D'cima Quarta: 
No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer dos s6cios 

ser' realizado no prazo de trinta dias da ocorrncia, um balan9o especial. Convindo ao(s) 
s6cio(s) remanescente(s) e concordando o(s) herdeiro(s), ser lavrado termo de altera9o 
contratual com a inclus白o deste(s). 

Inciso primeiro: 
Caso n百o venha(m) o(s) herdeiro(s) a integrar a sociedade, este(s) 

receber (ao) seus haveres em moeda corrente do pals, apurados at白  a data do impedimento 
ou falecimento, em 24 (vinte e quatro) presta"es mensais e sucessivas, corrigidas 
monetariamente pelo IGP-M (FGV). ou outro lndice que o venha substituir, vencendo-se a 
primeira parcela ap6s 30 (trinta) dias ap6s a data do balan9o especial, levantado para este fim 

Inciso segundo: 
Em permanecendo apenas um s6cio, este ter o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias para recompor a pluralidade social, com o que, n'o recomposta, continuar o 
mesmo corn todo o ativo e passivo na forma de firma individual ou extinta. 

Inciso terceiro: 
O mesmo procedimento ser adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em rela9ao a seu s6cio. Conforme preceitua o art. 1.028 e art. 1,031, 
CC/2002. 

Cl自usula D'cima Quinta: 
Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que n'o esto impedidos 

de exercerem a administra9百o da sociedade, por lei especial, ou em virtude d' condena"o 
criminal, ou por se encontrar sob os eleitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos p"blicos; ou por crime falimentar, de prevarica"o, peita ou suborno, 
concuss'o, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrncia, contra as rela"es de consumo, f p"blica, ou a 
propriedade. Conforme preceitua o art. 1.011,§ 1。, CC12002. 

Cl'usula D'cima Sexta: 
Os casos omissos ser百o resolvidos pela aplica"o dos dispositivos do C6digo 

CMI Brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades An6nimas, sem, prejuizo das 
disposi96es -‘ ・  ;rv- entes. 

w 
4 
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Inciso ロ  nico: 
Todo e qualquer litIQio Oflundo deste contrato, seja entre os soqios"ja 

entre o S6CIO e a sociedade1 mesmo durante a tase de Iiquia9ao, pocera ser suorqxjpao 
Juizo Arbitral, conforme os dispositivos da Lei 9・ aU1Nb, vecano o recurso a eqりiqpce. 

Cl'usula D'cima Stima: 
Para as controvrsias que forem incompativeis de serem solucionadas peio 

procedimento arbitral, por no versarem sobre direitos patrimoniais disponiveis, fica eleito o 
foro de Vit6ria da Conquista, estado da Bahia, para o exercidlo e o cumprimento dos direitos e 
obriga96es resultantes deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. O foro ora eleito tamb'm ser competente para o processamento e a 
execu"o da senten9a arbitral. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 
03 (trs) vias de igual teor e forma, na presen9a das testemunhas abaixo assinadas e 
identificadas. 

層. Vitria da Conquista, BA, em 31 de Outubro de 2007 

WY 

Lamartine Sousa Pimentel 

Testemunhas: 

       

       

       

RG 

   

o Luis IJii亀de Carvalho 
SSP~ 54/ CPF 440.705.785-87 

   

声叛e?1L 	妥ブん壷．辰）  

RO 07034129-06 SSP - SA / CPF 976.840.405-10. 

Roberto Ferreira de Souza 
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ALTERA9AO N。 03 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA: 
"RL COMERCIO SERVI9OS SERIGRAFICOS LTDA-EPP" 

ALTERAÇÃO N° 03 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA: 
"RL COMERCIO SERVIÇOS SERIGRAFICOS LTDA-EPP". 

ROBERTO FERREIRA DE SOUZA, Brasileiro. Empres白rio, casado sob o Regime 
da Comunh'o Universal de Bens, natural da Cidade de Porto Seguro・  BA, nascido 
em 08/0611966, portador do CPF ti0 413.402.215-00 e da C白dula de identidade RG 
no 02.610.55941, expedida em 0510411999 pela SSP ・  BA, residente e domiciliado 
na Via Local K, n。  39, URBIS V, cidade de Vitoria da Conquista ー  BA, CEP 45050-
005, e LAMARTINE SOUSA PIMENTEL, brasileiro, Empres自rio, casado sob o 
Regime da Comunh白o Universal de Bens, natural da Cidade de Vitoria da 
Coiquista ・  BA, nascido em 0911111968, portador do CPF if 469・ 303・025-20 e da 
Cdula de Identidade RG it0 03.821.262-54, expedida em 2310411996 pela SSP ・  
BA, residente e domiciliado no Caminho n。  21, Casa n' 46, URBIS V, cidade de 
Vitoria da Conquista - BA, GEl' 45050・005;u nIcos SOCIOS quoustas cab ocieaaoe 
Empres自ria Limitada; RI. COMERCIO SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA - EPP, 
estjbeiecida na Avenida Brumado, n。  349, BaIrro Brasil, cidade de Vitria da 
Conquista - BA. CEP 45.030・000, Inscrita no CNPJ sob n。  03・ 540・ 884/0001-65, 
com seu ato Constitutivo registrado na JUCEB ー  Junta Comercial do Estado da 
Bahia sob n。  29.202.161.018 em 0311211999, resolvem na melhor forma da Lei e 
em pleno e absoluto acordo, alterar o Contrato Social e demais Altera"es 
Contratuais posteriores 

ROBERTO FERREIRA DE SOUZA, Brasileiro, Empresário, casado sob o Regime 
da Comunhão Universal de Bens, natural da Cidade de Porto Seguro- BA, nascido 
em 08/06/1966, portador do CPF n° 413.402.215-00 e da Cédula de Identidade RG 
n° 02.610.559-41, expedida em 05/04/1999 pela SSP - BA, residente e domiciliado 
na Via Local K, n° 39, URBIS V, cidade de Vitoria da Conquista - BA, CEP 45050-
005, e LAMARTINE SOUSA PIMENTEL, brasileiro, Empresario, casado sob o 
Regime da Comunhao Universal de Bens, natural da Cldade de Vitoria da 
Conquista - BA, nascido em 09/11/1968, portador do CPF n° 489.303.025-20 e da 
Cédula de ldentidade RG n° 03.821.262-54, expedida em 23/04/1996 pale SSP - 
BA, residente e domicIllado no Caminho n° 21, Casa n° 48, URBIS V, cidade de 
Vitoria da Conquista - BA, CEP 45050-005; ÚnIcos s6clos quotistas da Sociedade 
Empresária Limitada: RL COMÉRCIO SERVIgOS SERIGRAFICOS LTDA • EPP, 
estabelecida na Avenida Brumado, n° 349, Bairro Brasil, cidade de Vitoria da 
Conquista - BA, CEP 45.030-000, inscrita no CNPJ sob n° 03.540.884/0001-65, 
com seu ato Constitutivo registrado na JUCEB - Junta Comercial do Estado da 
Bahia sob n° 29.202.161.018 em 03/12/1999, resolvem na melhor forma da Lei e 
em pleno e absoluto acordo, afterar o Contrato Social e demais Afterações 
Contratuals posterlores: 

Clusula Primeira: 
O endere9o dos s6cios passa a ser: 

URBIs v Bai「 ROBURBIS V. Bairro Za鼠碧濡鷲髭器ミ器論慧驚諦mic1liado na Via Local K, n。  39-45077-232: 
~L 'L. 	LAMARTINE SOUSA PIMENTEL, residente e domiciliado na Avsnirth R, no IR. - 
Bairro ibirapuera, cidade de Vitoria da Conquistaー  BA, CEP 45075-455. - ー 	-. ーー, '''y' 

Clusula Segunda: 
O objetivo da sociedade passa a ser a explora"o das seguintes atividades: 

a) Comercio vare ista de tintas e materiais para pintura e seriorafia - CNAE - 4741-5/00: 
b) impress'o de material para uso publiciti,lo - CNAE 1813401 : 	- 
c) Comercio vare ista de Artigos de Papelaria - CNAE 4761-0/03: 
d) Comercio vare ista de jornais e revistas - CNAE 4761-0/02: 
e) Comercio varejista de livros - CNAE 4761-0/01: 
I) Comercio varejista de maquinas, equipamentos e materiais de inform自tica - CNAE 4751-Voo 
9) ServI9os de Fotocopias - CNAE 8219-9/01' 
l's) Fabrica"o de Paineis e Letreiros luminosos - CNAE 3299-0/04 
I) Fabrica"o de Letras, Letreiros e Placas de Qualquer Natureza - CNAE 3299-0/03 

Cliusula Primeira: 
0 endereço dos sOcios passa a ser: 
ROBERTO FERREIRA DE SOUZA, residente e domiciliado na Via Local K, n° 39- 

URBIS V, Bairro Zabelõ cidade de Vitoria da Conquista - BA, CEP 45077-232; 
LAMARTINE SOUSA PIMENTEL, residente e domiciliado na Avenida B, n° 16, - 

Bairro ibirapuera, cidade de Vitoria da Conquista - BA, CEP 45075-455. 

Cláusula Segunda: 
0 objetivo da sociedade passa a ser a exploração das seguintes atividades: 

a) Comercio vare ista de tintas e materiais para pintura e serigrafia -CNAE - 4741-5/00; 
b) Impressão de material para uso publicittrio - CNAE 1813-0/01; 
c) Comercio vare ista de Artigos de Papelarta - CNAE 4761-0/03; 
d) Comercio vare ista de jornais e revistas - CNAE 4761-0/02; 
e) Comercio varejista de livros - CNAE 4761-0/01; 
f) Comercio varejista de maquinas, equipamentos e materials de informatIca - CNAE 4751-2/00; 
g) Servigos de Fotocopias - CNAE 8219-9/01; 
h) Fabricação de Painals e Letreiros luminosos - CNAE 3299-0/04; 
1) Fabricação de Letras, Letreiros e Placas de Qualquer Natureza - CNAE 3299-0/03. 

Cl'usula Terceira: 
O Capital Social que era de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 

(quarenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), j白  integralizado, fica elevado para R$ 
70.000,00, (setenta mil reais), dividido em 70.000 (setenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,03 
(um real), distribuidos entre os s6cios da seguinte forma: 

Cláusula Terceira: 
0 Capital Social que era de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 

(quarenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), ja integralizado, flca elevado para R$ 
70.000,00, (setenta mil reais), dividido em 70.000 (setenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 
(um real), distribuidos entre os s6cios da seguinte forma: 

S6clos Quantidade Participação Valor 
Cotistas de Cotas em % em R$ 

Roberto Ferreira de Souza 35.000 50,00% 35.000,00 
Lamartine Sousa Pimentel 35.000 50,00% 35.000,00 

A 	Total 70.000 100,00% 70.000,00 

細'ton?? worn 
毎i憂1Pri ;Mal 
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i γ 漂忠Iご， 001738de CarvalhoIa e Contabilidade 

Clusula Quarta: 
O aumento do Capital Social de R$ 40.000.00 (quarenta mil reais) para R$ 

70.000,00 (setenta mil reais), divididos em 70.000 (setenta mil) qtitas de capital soclal'no valor 
unit自rio de R$ 1,00 (um real) efetivou-se corn a incorpora9●o di Importncia de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) integralizados da seguinte forma: 

a) O S6cio Roberto Ferreira de Souza, mantinha na sociedade R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), representados por 20.000 (vinte mil) quotas de capital social, no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real), integraliza neste ato em moeda carente do pals a 
importncia de R$ 15.000,00 (quInze mil reais), perfazendo o total de R$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil reais) divididos em 35.000 (trinta e cinco mil) quotas de capital 
social no valor nominal de R$ 1,00 (um real) 

b) O S6cio Lamartlne Sousa Pimental, mantinha na sociedade R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), representados por 20.000 (vinte mil) quotas de capital social, no valor 
nominal de R$ 1,00 (um reaり， integraliza neste ato em moeda corrente do pals a 
import自ncia de R$ 15・000,00 (quInze mil reais), perfazendo o total de R$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil reais) divididos em 35.000 (trinta e cinco mil) quotas de capital 
social no valor nominal de RS 1,00 (um real) 

Clusula Quinta: 
A responsabilidade de cada scio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

responaem souiaaruamente pela integraliza9ao do Capital Social. Conforme preceitua o art. 1052, 
do C6dlgo Civil Lei 10.406/2002 

Clusula Sexta: 
As cl白usulas do Contrato . primitivo e posteriores Altera加es n'o alcanadas por 

tora oeste instrumento, permanecem inaneraaas. 

Clusula Stima: 
Fica eleito o foro de Vitoria da Conquista, estado da Bahia, para o exercido e o 

cumprinento dos direitos e obriga96es resultantes deste contrato 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 
(trs) vias de igual teor e forma, na presen9a das testemunhas abaixo assinadas e identificadas 

Vitria da Conquista, BA, em 02 de Agosto de 2010 

．  β嫉石lれレ叫ルゆ一 e一ーら才  
ー 	 ROBERTO FERREIRA DE SOUZA 	 LAMARTINE SOUSA PIMENTEL 
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CNPJ n。  03.MO.884/0001..65 

 

ROBERTO FERREIRA DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido 中やm 
08/0611966, CASADO em COMUNHAO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARI0?' 
CPF/MF n。  413.402.215-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE no 026l05594l,6 rgo 
exoedidor SECRETARIA DE SEGURANCA PuBLICA - BA. residente e domiciliado 
no(a) VIA LOCAL K, 39, URBIS V. ZABELE, VITORIA DA CONQUISTA, BA, 

LAMARTINE SOUSA PIMENTEL nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
09/I 1/1 968, CASADO em COMUNHAO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIO, 
CPF/MF n. 469.303.025-20. CARTEiRA DE IDENTIDADE if 03821 26254.6 ra百o 
expedidor 5上シしRIH AKIA tiと sヒしUKANvA FUIJL’しA ・ tSA, resicente e ciontici“日cio 
no(a) AVENIDA B, 16. IBJRAPUERA, VITORiA DA CONQUISTA, BA. CEP 
45.075・455, BRASIL 

§璽？三 da sociedade limitada de nome empresarial RL COMERCIO SERVICOS 
SLRIUKA十 ICOS LTDA EPP, registrada legalmente por contraio social devidamente 
arquivado na .1 unta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE no 29202161013. com  
sede Av・ brumado・  349 , Brasil Vitria da Conquista. BA, CEP 45.030-000. 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridjea/MF sob o no 
??.?40:884m00 1-65. deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 
aueraao contratuat, nos termos da Lei if 10.405/ 2002. mediante as condic6es 
estabelecidas nas clusulas seguintes: 

QUADRO SOCIETARIO 

CLAUSULA PRIMEIRA. FERNANDO JOSE SILVA MIRANDA admitido neste 
ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/06/1947. CASADO em 
COMUNHAO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF n。  050.802.235・53, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE n。  0096088508. 6 rgo expedidor SECRETARIA DE 
SEGURANCA PuBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA SATURNINO 
MACEDO, 153, CENTRO, POCOES. BA, CEP 45.260-000, BRASIL 

Retira-se da sociedade o s6cio ROBERTO FERREIRA DE SOUTh. detentor de 35.000 
(Trinta e Cinco Mil) quotas. no valor nominal de R$ 1,00 (Urn Real ) cada uma. 
correspondendo a R$ 35.000.00 (Trinta e Cinco Mil Reais). 

Retira-se da sociedade o s6cio LAMARTINE SOUSA PIMENTEL, detentor de 35.00C 
(Trinta e Cinco Mil) quotas, no valor nominal de RS 1,00 (Um Real ) cada uma 
correspondendo a RS 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) 

ん I 与茅 e と× 
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ALTERACAO CONTRATUAL N。 4 DA SOCIEDADE RL COMERCIO 
SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA EPP 

cNPJ n。 03・540・884円001る5 CNPJ n。  03340.88410001-65 
e.' e.e 
● 」 e 

e. a 

CLAUSULA SEGUNDA. O s6cio ROBERTO FERREIRA DE SOUZA transfere sua 
quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$35.000.00 (Trinta e Cinco Mil 
Reaist direta e irrestritamente ao s6cio FERNANDO JOSE SILVA MIRANDA. da 
seguinte Torrna・  MUbL)A LUK1ttIN it. vu rAI3, oanao plena, geral e Irrevogavel 
ciiiitnc斉fl 

O scio LAMARTINE SOUSA PIMENTEL transfere sua quotas de capita! social, Que 
perfaz o valor total de R$35.000,O0 (Trinta e Cinco Mil Reais), direta e irrestritaneite 
ao s6cio FERNANDO JOSE SILVA MIRANDA. da seguinte forma: MOEDA 
CORRENTE DO PAiS, dando plena, gera! e irrevog自vel quitaio. 

Aps a cesso e transferencia dc quotas, e da retirada e admissきo de s6cio, fica assim
distribuldo: 

器豊鍔蹴認議思欝隠a留70.000(Setenta Miり quot日＆ perfazendo 

合謂潔；蕊r prosseguir corn apenasias, com base na hiptese器器器p驚raze mximo de 180da Lei 10.406/2002. 

DA ADMINISTRAいO 

CLAUSULA TERCEIRA. A administra9ao da sociedade caber ISOLADAMENTE 
a(o) S6cio(a) FERNANDO JOSE SILVA MIRANDAcom os poderes e atribui96es de 
representa9百o ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo 
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, 
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faz-lo em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obriga9るes seja em favor de qualquer dos 
cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar hens im6veis da sociedade, sem 
autoriza9ao do(s) outro(s) s6cio(s). 

DA DECLARACAO DE DESIMPEOIMENTO 

CLAUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que 
no est impedido de exercer a administra9百o da sociedade, por lei especial ou em 
virtude de condena9査o criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos p"blicos, ou por crime falinientar, 
de prevarica9百o, peita ou suborno, concusso, peculato ou contra a economia popular 
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ALTERACAO CONTRATUAL N。 4 DA SOCIEDADE RL COMERCIO 
SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA EPP 

CNPJ n。  03.340.88410001 ・65 

contra o sistema financeiro nacion叱contra normas de deksa da concorrncia, contra ' s': 
rela96es de consumo, f p"blica ou propriedade. 

DA RATIFICACAO E FORO 

Cl AUISULA OUINTA. O foro vara o exercicio e o cumprimento dos direitos e 
obrigaC6es resultantes cio contrato soctal permanece vi (UNIA tiA LUJNマUI) lA. 

CLAUSULA SEXTA. As Cl'usulas e condi"es estabelecidas em atos j' arquivados e 
que no foram expressamente modificadas por esta altera9且o continuam em vigor. 

estarem assi 

“皿画庭i Iulhode2OI5 一ーI 

'yしー、~ー一‘～・ーイ  、一ー、ーー  レ・ー～4プンノ  ー  
LAMARTINE SOUSA P1MENTEL 

、、 	CPF: 469.303.025・20 
、  

anisRTO FERREIRA DE SOUzA 
~ CPF一 413.402'215一00 

RTO FERREIRA DE SOUZA 
CPF: 41 3.402.215-00 

tados, assinam este instrumento 

julho de 2015 

、  
FERNANDO JOSE SILVA MIRANDA 

CPF: 050.802.235-53 

Testemunha: UIS LIMA DE CARVALHO 
CRC. BA  

騒  
‘』  

一撫,呼~ 
声A 'RO OLiVEIRA BARBOSA 
I lo97 02,CRC,BA I 1097 

Testemun, 	・  

網  
I首  
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ALTERACAO CONTRATUAL N5 DA SOCIEDADE RL COMERCIO 、  1ウ  
SER VICOS SERIGRAFICOS LTDA EYP 	 ．  いー、ーーーノ  

CNPJ no 03.540.88410001-65 

FERNANDo JosE sILvA MIRANPA n日cmnalldade BRAslLEIRA，轟d。・..e.... .FERNANDO JOSE SILVA MIRANDA nacionalidade BRASILEIRA, rsqdo em 12/06/1947, CASADO em COMUNHAO UNiVERSAL DE BENS, EMpREsAg10y, 
CPF/MF no 050802・ 235-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE n。  0096088508, 6 rg山と・1 
expedidor SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - BA, residente e domicilfadv"' 
no(a) RUA SATURNINO MACEDO, 153・  CENTRO, POCOES, BA, CEP 45.260-1 
000,BRASlL, 	 l 000, BRASIL. 

St 

ENDERECO 

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte 
endere9o sito a AVENIDA BRUMADO. 377. LOTE D. IBIRAPUERA, VITORIA DA 
CONQUISTA, BA, CEP 45.075-000 

OBJETO SOCIAL 

cL - UsULA SEc UN DA. A sociedade passa a ter o segu -nte o - elo: 	 ' 
COMERCIO vARE」 [STA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA E 
sERIGRAFは；  lVIPRESSAO DE MATERIAL PARA Uso 
PUBLlcITAR】o;colERDO 	VAREJISTA 
PAPELARIA;coMERCIO VAREJISTA DE JORNAls E REwsTAs;coMERcIo 
vAREJIsTA DE LIVROS;COMERCIO VAIEJIsTA DE MAQUINAs E 
EOUIPAMENTOS B MATERIAIS DE li' 
FOTocoP]As;FABR】CACAO 	DE 	PA]N臼s 	E 	LETREIRo$ 
LUMINosos;FABRlcACAO DE LETRAS, IETREIRos E PLAcAs DF 
IUALQUER NAT JRE CLUSULA SECUNIOOMRCJO VAREJISERIGRAFIA; 	IiPUBLICITRIO;COMPAPELARIA;COMERVAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS IFOTOCOPIAS;FABRILUMINOSOS;FABRI(QUALQUER NAUPLACAS E LETREIR鷲 seguinte objeto:LTERIAIS PARAI PINTURA EATERIAL 	PARA 	USODE 	ARTIGOS 	DEAIS E REVISTAS ;COMERCIR.EJISTA DE MAQUINASIFORMATICA;SERVIOS DENEIS 	E 	LETREIROS.IETREIROS E PLACAS DEPAINEIS PUBLICITARIOS.Ao DE PLACAS E PAINEIS DE 
IDENTIFICA AO. 

CNAE FISCAL 

t 

・ 、魯ノ  

S6cios da sociedade limitada de nome empresarial RL COMERCIO SERVICOS~ 
SERIGRAFICOS LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente 
arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n。  29202161018, com 
sede Av. Brumado. 349. Brasil Vit6ria da Conauista. BA. CEP 45.030-000. 
devidamente inscrita no Laaslro r4acional ae ressoa Juflaica/MI- SOD O rr' 
03.540.884/0001-65, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 
alterac'o contratual, nos temias da Lei no 10.406/ 2002, mediante as condic6es 
estabe1ecidas nas ciausuias seguintes: 

4741-5/00 ・  Com'rcio varejista de tintas e materiais para pintura 
1813-0/01 - Impressk de material para uso publicitrio 
4761-0/03 - Comrcio varejista de artigos de papelaria 
4761-0/02 - Com'rcio varejista de jornais e revistas 
4761-0/01 - Com'rcio varejista de livros 
4751-2/01 - Com'rcio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de 
inform'tica 
4329-1/01 ・  Instalaflo de pain'is publicit'rios 
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QUADRO SOCIETARIO 

CLAUSULA TERCEIRA. FLAVIO MASCARENHAS MIRANDA admitido neste 
ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/03/1979, SOLTEIRO, 
EMPRESARIO, CPF/MF n。  036.606.026-04, CARTEIRA NACIONAL DE 
HABILITAいO n。  02881880603,6 rgao expedidor DETRAN - BA, residente e 
domiciliado no(a) AVENIDA JESIEL NORBERTO, 26, APT 901, CANDEIAS, 
VITORIA DA CONQUISTA, BA, CEP 45.028-492, BRASIL 

CESSAO E TRANSFER血NCIA DE QUOTAS 

CL USULA QUARTA. O s6cio FERNANDO JOSE SILVA MIRANDA transfere 
suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de RS63・ 700,00 (Sessenta e Trs 
Mil e Setecentos Reais), direta e irrestritamente ao s6cio FLAVIO MASCARENHAS 
MIRANDA, da seguinte torma: MULLIA CUKKbN It. VU YALS, eanco plena, gerat e 
irrevogvel quita9喜o. 

Ap6s a cessきo e transferencia de quotas, e admiss'o de s6cio, fica assim distribuido 
FERNANDO JOSE SILVA MIRANDA, corn 6.300(Seis Mil e Trezentos) quotas, 
perfazendo um total de R$ 6.300,00 (Seis Mil e Trezentos Reais) 
FLAVIO MASCARENHAS MIRANDA, com 63.700(Sessenta e Trs Mil e 
Setecentos) quotas, perfazendo urn total de R$ 63.700,00 (Sessenta e Trs Mil e 
Setecentos Reais) 

DA ADMINISTRACAO 
	 I 

8219・9/0l ・ Fotoc6pias 

l 
, 

：叉二〉ノ 

f 

Pgina 2 

CLAUSULA QUINTA. A administra9●o da sociedade caber' ISOLADAMENTE a(o) 
S6cio(a) FLAVIO MASCARENI4AS MIRANDA com os poderes e atribui96es de 
representa 百o ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo 
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, 
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faz-lo em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obriga96es seja em favor de qualquer dos 
cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens im6veis da sociedade, sem 
autoriza9ao do(s) outro(s) s6cio(s). 

DA DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO 

CLAUSULA SEXTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que no 
est' impedido de exercer a administra9'o da sociedade, por lei especial ou em virtude 
de condenaao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos p"blicos, ou por crime falimentar, de 
prevarica9fto, peita ou suborno, concuss'o, peculato ou contra a economia popular, 

Req: 81600000129800 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin,juceb・ ba・ gov・ br/autenticacaodocumentoS/autentioacao・aSPX 
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「  

CNPJ no 03.540.88410001・65 

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrncia; contraa s 
rela96es de consumo, f p'blica ou propriedade. 

DA RATIFICAいO E FORO 

CLAUSULA S自TIMA. O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e 
obriga es resultantes do contrato social permanece VITORIA DA CONQUISTA-BA. 

CLAUSULA OITAVA. As Clusulas e condi96es estabelecidas em aios j自  arquivados 
e que n且o foram expressamente modificadas por esta altera9百o continuam em vigor. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

VITORIA DA CONQUISTA・BA, 9 de maro de 2016 

S 

で声気髭舞慈HAS lvi縦 adA 
CPF: 036.606.026・04 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.brlautenticacaodocumentos/autenticacao.aspx  
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PORTARIA CONJUNTA P1' 555, DE 23 DE MARO DE 2020 

【柳 taXei wnu 5' -”製無~紳d“伽晒“ 
Negativas専pa~lativo 桑具熱瞬「二  
'Div 趣  0 tflk (OlD) e a 

O SECRETRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O PROCURADOR-GERAL DA 
FAZENDA NACIONAL no uso das atribui96es que lhes conferem. respectivamente. o Inciso lit do art 327 do 
Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita FederaL do Brasil. aprovado - Podaria HF n。  430, 
de 9 de outubro de 2017. e o art 82 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda NacionaL 
aprovado pela Portaria HF no 36. de 24 de janeiro de 2014. e tendo em vista o disposto no 550 do art. 47 da 
Lei no 8212. de 24 dejulho de 1991. resolvem: 

Art, 1。  Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certides Negativas de Dbltcs 
relativos a Crditos Tributrios Federais e' Divida Ativa da Uni'o (CND) e Certides Positivas com Efeitos 
de Negativa de D'bitos relativos a Crditos Thbutrios Federais e' Divida Ativa da Unio (CPEND) vlidas 
na data da publicaC'o desta Portaria Coriunta. 

Art. 2。  Ficam mantidas as damS disposies da Portaria Conjunta RFB/PGFN no1251. de 2 de 
outubro de 2014. 

Art. 3 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica"o no Dirio OficiaL da Uni'o. 

JosE BARROSO TOSTES NETO 
Secretrio Eweclat da Receita Federal do Brasit 

」叫LEVI MELLO叩AMARAI. JOMm 
角tag山‘伽叫da Fazenda Nacional 

Este wtdo ne ntstitui o publicado na verso certiiaida 
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Di'rio Oficial do 

MUNICIPIO Po96es 
Sexta-feira 

24 de Julho de 2020 
a ・ Ano ・ No 874 

嵐 MUNICE恕  既認9。ES 
Lei n. 1.264/2020. 

De 24 de juihode 2020. 

Disp6e sobre a obrigatoriedade de instala"o de recipientes 

com 白  lcool em gel nas Reparti6es Pロblicas Municipais. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES - BA faz saber, em cumprimento 

ao disposto no artigo 52, inciso IV da Lei Org自nica Municipal que a C自mara 

Municipal de Vereadores de Po"es - BA aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei 

Art. 1。. Torna obrigat6ria a instala9白o e disponibiliza9白o de recipientes 

abastecidos com 白  lcool em gel, para higiene das m白os dos usu白rios e funcion白rios, 

nos seguintes estabelecimentos: 

~ - Terminal Rodovi自rio; 

II - Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas; 

Ill - Secretarias Municipais; 

IV - Escolas; 

V - Centros Municipais de Educa"o Infantil; 

VI - Unidades de Saude; 

VII - Hospital S白o Lucas; 

V川ー  Reparti96es Pロblicas Municipais em geral; 

~× ーOutros 

PargrafoO nico. Os recipientes abastecidos com lcool em gel, devero 

ser instalados nos lugares de maior circula9ao de pessoas, de fcil visualiza戸o e 

acesso, bem como em nロmero suficiente para atender 自  demanda do respectivo 

estabelecimento, observado o atendimento 白  s necessidades dos portadores de 

deficincia. 

Art. 2..Os estabelecimentos mencionados no art, 1o ficam obrigados a 

fixar, em local visIvel, placas alusivas aos recipientes com 白  lcool em gel para 

higiene das m白os dos usu白rios e funcion白rios. 

Praa da Bandeira, n' 02, Bairro Centro, Po"es ー  Bahia, CEP 45・260-000. 

CERTIFICA9AO DIGITAL: 9EK1 NWMVOOKMKBLYFJKEPQ 

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



Di自rio Oficial do 

MUNtIPIO Po96es 
Sexta-feira 
24 de Julho de 2020 
4-Ano -N.874 

嵐 MIJNICE忠既黒coES 

§ 10 As informa96es nas placas devero conter, obrigatoriamente, o aviso 

de que o estabelecimento possui recipientes corn 白  lcool gel para a higieniza9白o das 

maos e o n"mero e data de publica弾o desta Lei. 

§ 2。  As placas informativas devero conter as seguintes especifica96es: 

~ ー  metragem mnima de uma folha A4 (21 X 29,7 cm); 

II ー  ser escrito com o formato de letra Anal Black, tamanho de fonte 30 

(trinta); 

川ー  fonte de cor preta e fundo de cor branca. 

Art. 3・. Os estabelecimentos devero adequar-se aos mandamentos 

impostos no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da publica9台o desta Lei. 

Art. 4..Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9自o, revogadas as 

disposi96es em contrrio 

Gabinete do Prefeito, Po96es - BA, 24 de julho de 2020. 

LEANDRO ARAOJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Pra“・ Band司ra, A' 02, B・bmいiitro, Po"“ーB・hi・， CEP 45・260.000・  

CERTIFICAいO DIGITAL: 9EK1 NWMVOOKMKBLYFJKEPQ 

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



DIARIO OFICIAL DA UNIAO 
Publicado ユro 07/02/2020 I Edi'ao: 27 Seg』o: 1 Pagina: 1 

Org'o: Atos do Poder LegisLativo 

LEI No13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emergencia 

de saude p"blica de importncia internacional decorrente do 
coronavirus respons'vel pelo surto de 2019 

OPR ESID E NIE DA P EPU BLICA 

Fa9o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 

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

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

5 2。  Ato do Ministro de Estado da Saude dispor自  sobre a dura9旨o da situac首o de emerg白ncia de 
sa"de publica de que trata esta Le 

§ 30 o prazo de que trata o§ 2。  deste artigo nao poder白  ser superior ao declarado pela 
Organizagao Mundial de Sa"de 

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

I - isolamento: separa9ao de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de 

transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contamina9o 

ou a propaga9ao do coronavirus; e 

II ・  quarentena: restri9合o de atividades ou separa9ao de pessoas suspeitas de contamina9ao das 
pessoas que nao estejam doentes, ou de bagagens, cont白ineres. animais, meios de transporte ou 
mercadorias suspeitos de contaminag白o, de maneira a evitar a possivel contaminag白o ou a propaga9白o do 
coronavirus. 

Par'grafo 白  nico, As defini6es estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanit白rio 
Internacional, constante do  Anexo ao Decreto n。  10.212.  de 30 de janeiro de ?O?S) aplicam-se ao disposto 
nesta Lei, no que couber 

Art, 3。  Para enfrentamento da emerg白ncia de saude p"blica de importancia internacional 

decorrente do coronavirus, poderao ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas 

I ・  isolamento 

II - quarentena; 

川ー  determina9ao de realizaCao compuls6ria de 

a) exames m白dicos; 

b) testes laboratoriais 

c) coleta de amostras clinicas; 

d) vacina9ao e outras medidas profilticas; ou 

e) tratamentos m白dicos especificos; 

IV - estudo ou investiga9'o epidemiolgica; 

V - exuma9白o. necropsia, cremaCao e manejo de cadver; 



VI - restri9白o excepcional e temporria de entrada e saida do Pais, conforme recomenda9o 
tcnica e fundamentada da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitria (Anvisa), por rodovias, portos ou 

aeroportos; 

VII ー  requisi 白o de bens e servios de pessoas naturais e jurdicas, hip6tese em que sera 

garantido o pagamento posterior de indeniza9 aojusta: e 

VIII ー  autoriza9白o excepcionat e temporaria para a importagao de produtos sujeitos a vigilncia 

sanitria sem registro na Anvisa, desde que 

a) registrados por autoridade sanitria estrangeira: e 

b) previstos em ato do Ministerio da Saude 

§ j0 As medidas previstas neste artigo somente poder'o ser determinadas corn base em 

evid白ncias cientificas e em an白lises sobre as informa96es estrat白gicas em sa自de e deverao ser limitadas 

no tempo e no espa9o ao minimo indispens自vel a promoao e a preserva9白o da saude publica 

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

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saude e a assist白ncia 

白 familia conforme regulamento: 

II - o direito de receberem tratamento gratuito; 

川  - o pleno respeito 白  dignidade, aos direitos humanos e a s liberdades fundamentais das 

pessoas. conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanit白rio Internacional, constante dc Anexo ao  

Decreto n。  10 212.  de 30 dejaneiro de 2020  

§ 3。  Ser白  considerado falta justificada ao servio publico ou a atividade laboral privada o 

periodo de aus白ncia decorrente das medidas previstas neste artigo 

§ 4。  As pessoas deverao sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o 

descumprimento delas acarretar白  responsabilizacao. nos termos previstos em lei 

§ 5。  Ato do Ministro de Estado da Saude: 

I ー  dispor sobre as condi6es e os prazos aplic白veis a s medidas previstas nos incisos I e II do 

caput deste artigo: e 

II - conceder a autoriza9ao a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo 

5 6。  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saude e da Justiga e Seguran9a P自blica dispor 

sobre a medida prevista no inciso VI do caput deste artigo. 

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

I ー  pelo Minist白rio da Saude 

II ー  pelos gestores Locais de sa'de, desde que autorizados pelo Ministrio da Saude, nas 

hip6teses dos incisos I, II, V. VI e VIII do caput deste artigo: ou 

川ー  peLos gestores Locais de saude, nas hip6teses dos incisos III, IV e VII do caput deste artigo 

Art. 4。  Fica dispensada a Licitagao para aquisicao de bens, servios e insumos de saude 

destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de sa自de publica de importncia internacional decorrente do 

coronavirus de que trata esta Lei 

5 1。  A dispensa de licita9'o a que se refere o caput deste artigo' temporaria e aplica-se 

apenas enquanto perdurar a emerg白ncia de sa"de publica de importancia internacional decorrente do 

coronavirus 

§ 2。  Todas as contratag6es ou aquisi6es realizadas com fulcro nesta Lei serao imediatamente 

disponibilizadas em sitio oficial especIfico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 

couber, alm das informag6es previstas no 5  3。  do art, 8。  da Lei no 12.527 de 18 de novembro de 2011 o 

nome do contratado, o numero de sua inscrigao na Receita FederaL do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 

respectivo processo de contratac合o ou aquisiao. 

Art. 5。  Toda pessoa colaborara com as autoridades sanitrias na comunica9ao imediata de 

I - possveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus: 



● 

ii - circula9ao em a reas consideradas como regi6es de contamina9ao pelo coronavirus. 

Art 8。 E obriqat6rio o compartilhamento entre 6 rgaos e entidades da administra9白o publica 

federal estadual, distrital e municipal de dados essenciais a identificacao de pessoas infectadas ou com 

suspeita de infecgao pelo coronavirus. com  a finalidade exclusiva de evitar a sua propaga9ao. 

§ 1。 A obriga9ao a que se refere o caput deste artigo estende-se a s pessoas juridicas de direito 

privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanit白ria 

§ 2。 0 Ministrio da Saude manter自  dados publicos e atualizados sobre os casos confirmados, 

suspeitos e em investiga9自o, relativos 白  situa9ao de emerg白ncia publica sanitria, resguardando o direito 

ao sigilo das informa96es pessoais. 

Art. 7。  0 Ministrio da Saude editar os atos necessarios a regulamenta頭o e operacionaliza9o 

do disposto nesta Le 

Art. 8。  Esta Lei vigorar白  enquanto perdurar o estado de emerg白ncia internacional pelo 

coronavirus respons白vel pelo surto de 2019 

Art. 9。  Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9o 

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

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
助rgio Moro 
Luiz Henrique Mandetta 

Este conteudo n百o substitui o publicado na versao certificada 



畿  

Presid6ncia da Republica 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N。  14.035,  DE 11 DE AGOSTO DE 2020 

Mensagem de veto 

Convers自o da Medida Provis6ria no 926 de 2020 

Altera a Lei no i 3.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 
dispor sobre procedimentos para a aquisi o ou 
contrata9白o de bens, servios e insumos destinados ao 
enfrentamento da emerg6ncia de sa自de publica de 
importancia internacional decorrente do coronavirus 
respons自vel pelo surto de 2019. 

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

Art. 1。  A Lei n。 13.979,  de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes altera96es 

" Art. 3。  Para enfrentamento da emergencia de sa"de pロblica de importancia 
internacional de que trata esta Lei, as autoridades poder白o adotar, no ambito ae suas 
competncias, entre outras, as seguintes medidas 

LL restri9百o excepcional e tempor白ria, por rodovias, portos ou aeroportos, de: 

a) entrada e salda do Pais; e 

b) locomo9百o interestadual e intermunicipal; 

P白blic 2Pblica e d撫認農蕊霊istrosb der sobre黙器ぽ認蕊器usti a eo inciso“畿ina
aput deste artigo, observado o disposto no inciso I do§ 6。-B deste artigo. 

γecej議Aprecedidas de r認慧」滞隠誤器濡I do caput deste artigo deventada: 	 日「aoser 

sa rda 寺魂「  Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (Anvisa), em rela"o 白  entrada esalda do Pals e locomoo interestadual; ou 

II - do respectivo 6 rg白o estadual de vigilncia sanitria, em rela9白o 自  locomo9自o 

intermunicipal. 

§6。-C. (VETADO). 

§6。・D. (VETADO）・  

§7。  

jj pelos gestores locais de saロde,. desde que autorizados pelo Minist'rio da Saode, 

nas h巾 teses dos incisos I, II， 川ーA・ V e vi ao caput ロeste artigo・  



§』と  Na aus白ncia da ado9白o de medidas de 9'!！「a t! o inciso II do§ 7。  deste artigo, 
ou ate sua superveniencia, prevaiecerao as aetermina9ues 

I - do Ministrio da Sa"de em rela叫o aos incisos I, II, III, IV, V e VII do caput deste 
artigo; e 

II - do ato conjunto de que trata o§ 6。  em rela9白o 白  s medidas previstas no inciso VI 
do caput deste artigo. 

Q9 A ado"o das medidas previstas neste artigo dever白  resguardar o 
abastecimento de produtos e o exercrcio e o funcionamento de servi9os p自blicos e de 
atividades essenciais, assim definidos em decreto da respectiva autoridade federativa. 

§ 1th As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, observado o 
disposf 而s incisos I e II do § 6。-B deste artigo, quando afetarem a execu"o de servios 
pロblicos e de atividades essenciais, inclusive os regulados, concedidos ou autorizados, 
somente poder白o ser adotadas em ato especfico e desde que haja articula9自o pr6via com 

o org百o regulador ou o poder concedente ou autorizador 

fundio器蕊留窯l雛諮誌認器j需農繁獄 que, possa afetarciais, definidos co品「me previsto 

器器』黙諮誤器農龍農器器』設器識騎 sam acarretar 

indusi"Ainclusive誤認蕎nsvia. e畿繁認器留繁需器器蓄：競器器 g器e 

p"blica de importncia internacional de que trata esta Lei. 

i21 Todas as aquisi96es ou contrata"es realizadas com base nesta Lei sero 
disoonibi雇adas, no prazo m白ximo de 5 (cinco) diasu teis, contado da realiza9ao do ato, 
em site oficial especifico na internet, observados, no que couber, os requisitos previstos no 
§3 do art. 8。  da Lei n。 12.527,  de 18 de novembro de 2011, com o nome do contratado, o 

nmero de sua inscri9百o na Secretaria da Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o 
valor e o respectivo processo de aquisio ou contrata9自o, alm das seguintes 

informa加es: 

~ ー  o ato que autoriza a contrata9ao direta ou o extrato decorrente do contrato; 

II - a discrimina戸o do bem adquirido ou do servio contratado e o local de entrega 

ou de presta9白o; 

Ill - o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo 
disponIvel ou bloqueado, caso exista; 

IV - as informa加es sobre eventuais aditivos contratuais; 

V - a auantidade entregue em cada unidade da Federa9白o durante a execu9百o do 

contrato, nas contrata96es de bens e servi9os 

器 1 Nasdo bem ou prestexistncia de sa羅excepcionalo servio, seimpediment鰻然鱗驚umaindear co繊繊子  

garan
no p喜熟鰻競鷺総鷺鴛ド ria a prestao de21 de junho de 1993 que 

(NR) 

"Art. 4。-A. A aquisiao ou contrata"o de bens e servi9os, inclusive de engenharia, a 

que se refere o caput do art. 4。  desta Lei, nao se restringe a equipamentos novos, aesae 



que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condi96es de uso e de funcionamento do 
objeto contratado." 

"Art. 4。-B. Nas dispensas de licita戸o decorrentes do disposto nesta Lei, presumem- 
se comprovadas as condiゆes de 

1 - ocorr6ncia de situa9白o de emergencia; 

IIー  necessidade de pronto atendimento da situa9ao de emerg'ncia; 

Ill - existncia de risco 白  segurana de pessoas, de obras, de presta"o de servi9os, 
de equipamentos e de outros bens, pロblicos ou particulares; e 

IVー  limita9白o da contrata9ao 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa9白o de 
emergencia." 

"Art. 4o-C. Para a aquisi9百o ou contrata"o de bens, servi9os, inclusive de 
engenharia, e insumos necess白rios ao enfrentamento da emerg'ncia de sa自de p"blica de 
que trata esta Lei, nao ser exigida a elabora'o de estudos preliminares quando se tratar 
de bens e de servi9os comuns." 

"Art. 4。-D. O gerenciamento de riscos da contrata"o somente ser exigivel durante 
a gesto do contrato." 

"Art. 4。-E. Nas aauisic6es ou contratac6es de bens, servios e insumos necess白rios 
ao enfrentamento da emerg白ncia de sa"de pロblica de importancia internacional ae que 
trata esta Lei, ser admitida a apresenta"o de termo de reterencia simpiilicaao ou ae 
p回eto b白sico simplificado. 

§ 1。  0 termo de referncia simplificado ou o projeto b白sico simplificado referidos no 
caput deste artigo conter: 

I - declara9白o do objeto; 

IIー  fundamenta9白o simplificada da contrata9白o; 

Illー  descri9百o resumida da solu"o apresentada; 

IVー  requisitos da contrata"o; 

V - critrios de medi9白o e de pagamento; 

VI - estimativa de pre9os obtida por meio de, no mrnimo, 1 (um) dos seguintes 
parmetros 

a) Portal de Compras do Governo Federal; 

b) pesquisa publicada em midia especializada; 

c) sites especializados ou de domrnio amplo; 

d) contrata96es similares de outros entes pロblicos; ou 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; 

VII - adequa9百o or9ament白ria. 

6 2。  ExceDcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, ser自  
dispensada a estimativa de pre9os de que trata o inciso VI do§ 1" Geste artigo. 

8 3。  Os orecos obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do§ 1。  deste 

artigo no impedem a contrata9百o pelo poder poblico por valores superiores aecorrentes 



de oscila96es ocasionadas pela varia9自o de pre9os, desde que observadas as seguintes 
condi加es: 

1 - negocia,o prvia com os demais fornecedores, segundo a ordem de 
classifica"o, para obten9ao de condi96es mais vantajosas; e 

II - efetiva fundamenta9白o, nos autos da contrata9白o correspondente, da varia"o 
de pre9os praticados no mercado por motivo superveniente." 

''Art, 4。-F. Na hip6tese de haver restri9白o de fornecedores ou de prestadores de 
servico. a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poder白  
disoensar a aoresentac白o de documentaao relativa a regulariaaae fiscal ou, ainaa, o 
cumorimento de 1 (um) ou mas requisitos de flabllita9ao ressaivaaos a exigencia ce 
apresenta9ao de prova de regularidade trabalnista e o cumprimento ao aisposto no inciso 
XXXIII do caput do art, 7。  da Constituiao Federal." 

"Art. 4。-O. Nos casos de licita9白o na modalidade preg白o, eletrnico ou presencial, 
cujo objeto seja a aquisi"o ou contrata"o de bens, servios e insumos necess白rios ao 
enfrentamento da emergencia de saロde pロblica de import自ncia internacional de que trata 
esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatrios ser白o reduzidos pela metade. 

§ 1。  Quando o prazo original deque trata o caput deste artigo for nロmero r mpar, 
este sera arreaonaaoo para o numero inteiro anteceaente. 

§2。  Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente ter白o efeito devolutivo. 

§ 3。  Fica dispensada a realiza9自o de audincia p,blica a.que se refere o art. 39da" 
Lei no8.666 de 21 de  junho de 1 9S.5, para as iicita9oes ce que trata o caput oeste artigo 

"Art. 4。-H. Os contratos regidos por esta Lei ter百o prazo de dura"o de at' 6 (seis) 
meses e podero ser prorrogados por perodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto 

Qgislativo n。  6 de 20 de mar9o de 2020 respeitados os prazos pactuados." 

"Art. 4。-I. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a 
administra9白o pロblica poder白  prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas 
mesmas c6ndiゆes contratuais, acrscimos ou supress6es ao objeto contratado de at 
50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato." 

"Art. 6。-A. Para a concess白o de suprimento de fundos e por item de despesa, e 
para as aquisi加es e as contrata96es a que se refere o caput do art. 4。  desta Lei, quando 
a movimenta9ao for realizada por meio de Cart百o de Pagamento do Governo, ficam 
estabelecidos os seguintes limites: 

I - na execu9o de servi9os de engenharia, o valor estabelecido na alnea "a" do 
inciso I do caput do art. ii aa Lei nv a・000 ae zi oe  junno ae 1りりo e 

d。誌請誤器器豊麗留認 outros servin8.666,  de乳器農stabelecido na al nea "aie 1993." 

de ma器I濡潔言器認器忠認留綿農 o Deicrta Lei."1詩gislativo n。  6 de 20 

Art. 2。  Esta Lei entra em vigor na data de sua publica"o. 

Brasrlia, 11 de agosto de 2020; 199旦  da Independ6ncia e 132旦  da Repロblica. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Paulo Guedes 
Eduardo Pazuel!o 
Wagner de Campos Ros白rio 
Walter Souza Braga Netto 
Jos' Levi Mello do Amara! Jnior 
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Or'amento 484 

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE 
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Contato: nうo inform ode 

R$320,00 R$8.000,00 

Sub-total R$8.000,00 

Total do pedido R$8.000,OO 

Po戸es Print Comunicaao Visual ・  CNPJ: 28.9O7.O73/(01-8O ・  Rua Conde Pereira, 04 ・  Po戸es//BA 

(77)981318955 - pocoesprint@grnail.com  

[Soc L.IlSF[c Hr「ョ」【〕 atraves de口earvicw - Tccnclog ョ em gest‘ロ  
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ART LUX PUBLICIDADE E ILUMINACAO LTDA CNPJ: 1O.187S08S001.00 

ENDEREO: CLIENTE: PREFEITURA DE POOES 

ART LUX PUBUCIDADE E ILUIRINACAO LTDA CNPJ: 10.187.908/000140 

ENDEREÇO: CLIENTE: PFtEFETURA DE POÇOES 

DESCRIÇÃO Valor Quantidade P. Total 

Totem para álcool em gel 1,50 x 0,35 
feito em MDF corn reservatório de 2 
litros e personalizado com base de 
ACM 0 50 cm. 

300 ,00 25 7.500,00  

TOTAL 7.500,00 

VI研加daいnquls加, BahIa, 19山~如de 2020 

ノィグ  

Vitória da Conquista, Bahia, 19 de Agosto de 2020 

AS$INATURft ASSINATURA: 

 

扉hカ多～ ブゆ  
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010 ●COITIUNICAAO visum. 

51141? STOP 
cortmacAc;;Ao VISUAL 

STAR COMUNICAAO LTDA ・  CNPJ 24.494.43110001・10 

ENDEREO: AV. BRUMADO, 392 ・  BRASIL 

CUENTE: PREFEITURA DE PO9OES 

STAR COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ 24.494A31/0001-10 

ENDEFLEÇO: AV. BRUMADO, 392 - BRASIL 

CUENTE: PREFEITURA DE poções 

DESCRIÇÃO P.UnIt Unidades P. Total 

Totem pare Wool em gel 1,50 Jr 
0,35 feito em MDF com 
reservatório de 2 litros e 
personalizado com base de 
ACM 0,50 cm. 

25 280,00 7.000,00 

TOTAL 7.000,00 

Vitria da Conquista, BahIa, ユ9 de Agosto de 2020 Vitória da Conquista, Bahia, 19 de Agoéto de 2020 

ASSINATURA: ASSINATURA: 

~乏工裏R 
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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 solicita9ao da Secretaria Municipal de Sa"de, determino que Vossa 

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

despesa - Aquisi,o de dispensador de lcool em (totem) para higieniza9ao e assepsia das maos, 

para atender as necessidade imediatas, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus 

(COVID-19), garantindo assim, a assistncia qualificada atrav6s da Secretaria Municipal de Saude 

deste Municipio 

Gabinete do Prefei ., 19 de agosto de 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

DO SETOR DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

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

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

financeira e orament白ria com a lei Orament白ria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei 

de Diretrizes Orament白ria, sendo que a despesa da presente solicita"o ser custeada pela 

UNIDADE OR9AMENTARIA, conforme segue abaixo: 

UNIDADE OR9AMENTRIA 	30700 - Secretaria Municipal de Sa"de 

030701 - Fundo Municipal de Saude de Po加es 

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.0681Enfrentamento de Emerg6ncia em Sa"de - COVID-1 9 

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

FONTE 14 - Transfer6ncias de Recursos 

Po96es - BA, 20 de agosto de 2020 

Atenciosamente, 
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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 atribui96es legais informa que ap6s analisar 

o pedido da Secretaria Municipal de Sa自de, encaminha para deferimento e aprova9ao desta 

Procuradoria, referente ao Processo Administrativo n。. 152/2020, considerando a necessidade de 

contrataao de empresa para Aquisi9ao de dispensador de lcool em (totem) para higieniza きo e 

assepsia das maos, para atender as necessidade imediatas, como medidas preventivas a respeito do 

Coronavirus (COVID-19), garantindo assim, a assistencia qualificada atraves da Secretaria Municipal 

de Sa"de deste Municipio 

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

conformidade com a Lei 8.666/93, a fim de que a Comiss吾o de Licitaao possa executar suas 

atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

Aguardamos a sua aprecia恒o e aprova9ao se em consonancia. 

Gabinete do Prefeito 21 de agosto de 2020. 



難 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9。ES 
ci 鷲‘電う  ESTADO DA BAHIAt 	 fIDfltttlBO) 

PARECER JURiDICO 

EMENTA: Processo Administrativo n. 152/2020. 

Dispensa n. 113/2020. 

Objeto: Aquisi戸o de dispensador de lcool em totem 

para higieniza戸o e assepsia das m百os, como medida 

preventiva ao Coronavirus (COVID-19), em atendimento 

a Secretaria Municipal de Saude. 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: RL COMRCIO SERVICOS SERIGRAFICOS 

LTDA~ME. 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

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

por dispensa de licita戸o referente a Aquisi9谷o de dispensador de 白  lcool 

em totem para higieniza9谷o e assepsia das maos, como medida preventiva 

ao Coronavirus (COVID-iS), em atendimento a Secretaria Municipal de 

Sa"de. 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justificou a 

necessidade do servio e colacionou aos autos ampla documenta戸o do 

objeto desta dispensa, bem como cota96es que demonstram que a 

empresa apresentou o melhor custo-benefcio. 

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

servi9os, compras e aliena'6es a ser feita por6 rg含os pdblicos dever白  ser 

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

XXI da Constitui9きo Federal, bem como o artigo 29 da lei n.2. 8.666/93, 

devidamente atualizada pelo decreto n99.412/18. 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita戸o: 

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

Administra きo seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse". 

P9a. da Bandeira02 - Centro-Po"es/Ba - Fone(77)3431 ・5800 ・  Fax (77)3431・5805 

、  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POGOES 

ESTADO DA BAHIA 

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

saude pdblica vivenciada nos" ltimos meses por diversos paises, 

decorrente da dissemina戸o e prolifera9含o de um novo coronavirus 

(covid-19), inclusive no Brasil. 

Diante desse cenrio e da r白pida velocidade com que o 

virus se propaga, o Estado brasileiro vem adotando algumas providencias 

a fim de combater a sua transmiss含o no pas. Dentre tais provid己ncias, 

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

enfrentamento da emerg6ncia de sa自de publica de import合ncia 

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

Uma dessas medidas previstas na nova Lei e a contrata9o 

direta nos casos de aquisi 含o de bens, servios, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da emergencia de sa"de p"blica 

decorrente da doen'a. 

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 n2 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. 42, caput, do referido diploma, in 

verbis: 

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

Compreendeu, portanto, o Legislador, que, para 

enfrentamento da nova crise de saude p"blica que se anunciava, 

inconveniente seria submeter as contrata'6es n5o apenas ao regime das 

licita'6es, mas ao pr6prio regime de dispensa de licita9きo previsto na Lei 
n2 8.666/93. 

Neste sentido, opinou o Advocacia Geral da Uniきo, em seu 
parecer sobre o tema: 

Pa da Bandeira,02 - Centro-Po9凸es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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Il 

WI 
ESTADO DA BAHIA 

(...) para a configura零o da contratao diretaemergencial por dispensa de licitao, devem ser 

preenchidos os seguintes pressupostos: 

a) Demonstra戸o concreta e efetiva de que a 

aquisi9自o de bens e insumos de sa"de sero 

destinados ao enfrentamento da emergencia de 
sa自de 	p'blica 	de 	import白ncia 
internacional decorrente do coronavirus; 

b) Demonstra戸o de que a contrata戸o ' via 
adequada e efetiva para eliminar o risco. 

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

formalmente em ordem; h白  requisi9含o com descri9谷o dos servi9os, bem 

como dota9さo or'ament白ria. 

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

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

inciso IV da lei 8.666/93, art. 04 da Lei n旦  13.979/2020, incluindo a medida 

provis6ria n926/2020 , Decreto Federal n29.412/18 e Portaria do 

Minist6rio da Saude n.926/2020. 

E o parecer. 

Po96es/Bahia, 21 de Agosto de 2020. 

VANNE 
M91?O MATOS 

ASSESSORA JURIDI'A - OAB/BA 51735 

P9a. da Bandeira,02 - Centro-Po9oesiBa - Fone(77)3431 -5800 ・  Fax (77)3431-5805 
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MINUTA DE CONTRATO 

MINUTA DO CONTRATO No 	/20 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
p自blico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ー  FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm.。  
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a 
empresa 	 , pessoa Juridica, Inscrito no CNPJ sob o n。  	  com 
endere9o na 	, n。  	, CEP 	 Bairro 	, 	, representado por, 
	 , Portador da C白dula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o 
no 	  aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi"es da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato 
de Fornecimento/Presta9白o de Servios, mediante as cl白usulas e condi96es seguintes: 

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

1.2 	- A contrata9白o dos servi9os submete-sea Lei n。  8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
ulteriores altera"es ou substituiゆes 
1 .4 	- A presente contrata"o est白  vinculada na Modalidade de DISPENSA DE LICITAいO n。  
	/20 	, com base no, Art 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto Federal no 9.41 2/2018 e 
Portaria do Minist白rio da Saude no 188/2020 e LEI 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  
926/2020; 
1 .5 	- A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi加es deste contrato, acr白scimos 
ou supress6es na aquisi 白o dos materiais objeto da presente licita"o, de at白  25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei no 8.666/93 com as 
altera96es da Lei no 8.883/94 

II ・  CLAUSULA SEGUNDA - DOTAいO ORCAMENTARIA E PRAZO 

2.1 - As despesas dos servi9os acima serao cobertas por recursos financeiros oriundos: 

UNIDADE OR9AMENTARIA 30700- Secretaria Municipal de Saロde 
030701 - Fundo Municipal de Sa自de de Po96es 
ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.0681Enfrentamento de Emerg6ncia em Sa自de COVI D-1 9 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Juridica 
FONTE 
14 - Transferncias de Recursos 

2.2 - A vig白ncia deste contrato ser at白  	  contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser renovado por igual periodo a crit白rio da administra"o 

Ill - CLAUSULA TERCEIRA - PRE9O E CONDI96ES DE PAGAMENTO E EXECUいO 
3.1 ・  Os valores da planilha de custo referente ao evento que acompanhar a nota fiscal de 
execu"o do servi9o, DISPENSA DE LICITAいO n。 	ノ20 	 
3.2 - O valor total deste contrato 白  de 	 ( 	 )  
3.2.1 - O pagamento atrav白s da apresenta"o da Nota Fiscal/Fatura de cada etapa do servi9o, da 
seguinte forma 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

3.3 - Quando houver erro de qualquer natureza na emisso da Nota Fiscal/Fatura, o documento 
ser imediatamente devolvido para substitui叫o e/ou emiss百o de Nota de Corre,o, ficando 
estabelecido que esse intervalo de tempo n含o ser白  considerado para efeito de qualquer reajuste ou 
atualiza"o do valor contratual 
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser diariamente, ap6s a solicita戸o da Contratante atrav白s 
de seu Org自o respons白vel 
3.5- 0 recebimento do objeto desta licita"o, obedecer自  白  s normas fixadas na Lei 8.666/93, e as 
demais disposi"es constantes neste contrato. 
3.6-Competir ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza"o da entrega do objeto e 
registrar todas as ocorrencias e as deficiencias verificadas em relat6rio, cuja cpia ser 
encaminhada 白  contratada, objetivando a imediata corre9白o das irregularidades apontadas 
3.7- A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9ao do contratante, n白o eximir 白  contratada de 
total responsabilidade na execu9白o do contrato. 
3.8 - Nos preos ofertados na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

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

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

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

c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidencias 
fiscais e contribui6es de qualquer natureza ou esp6cie, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenci白rios, salrios e quaisquer outros encargos necess白rios 白  perfeita execu9白o do 
objeto deste contrato; 

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

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

f) Responsabilizar-se pelo Onus resultante de quaisquer a96es, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou 
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a96es 
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por 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自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 condi加es de 
habilita9ao e qualifica●o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93 

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

Tributos Federais; 
4. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
5. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 
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V - CLAUSULA QUINTA - OBRIGA9OES DA CONTRATANTE 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi6es pactuadas neste e os prazos para 

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

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

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

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

e) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu'o dos servi9os, com poderes plenos para gerenciar tecnica e administrativamente o 
mesmo; 

f) Fornecer, em tempo h白bil, 自  CONTRATADA todos os elementos tcnicos e administrativos, 
necess白rios 白  execu9ao dos servios, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
ser白o realizados os servi9os, objeto deste contrato 

VI - CLAUSULA SEXTA ・  DAS PENALIDADES 

6.1 ・  A CONTRATADA poder白o ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei n。  
10.520/02 e no8.666/93 
6.2 ・  A inexecu9昌o total ou parcial injustificada, a execu弾o deficiente, irregular ou inadequada dos 
produtos ou servios objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condi"es 
estipulados, implicar白  na aplica9ao das penalidades contidas na Legisla9ao em vigor 
6.3 ・  Alm das penalidades previstas no "caput", e sem prejuizo das mesmas, a contratada ficar 
sujeito 白  s san加es, a seguir relacionadas 

l)Advertencia; 
II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecu"o total; 
Ill) Rescis白o unilateral do contrato, na hip6tese 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 prejurzo 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 ser白o descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas 
diretamente a tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir da data de sua comunica"o, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente 
6.5 - Para a aplica9白o das penalidades aqui previstas, a contratada ser白  notificada para 
apresenta"o de defesa pr白via, no prazo de 05 (cinco) dias u 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 prejuizo de outras medidas cabiveis 
6.7 - Pelo inadimplemento das obriga96es contratuais, a CONTRATANTE poder aplicar multa a 
CONTRATADA, caso n白o sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato, atualizado monetariamente 
6.8 ・  Pelo descumprimento das obriga"es mencionadas na cl白usula segunda, fica a contratada 
sujeito 白  multa di白ria de 0,1 % (um d白cimo por cento) do valor da contrata"o, contados a partir do 
primeiro dia subsequente 白  notifica9白o de infra"o contratual at白  o 30。  (trig白simo) dia do 
inadimplemento 
6.8.1 ・  Ultrapassado este limite, incidir白  multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratual. atualizado monetariamente 
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6.9 - Caso a contratada n百o assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficar sujeito a 
multa de at白  5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contrata"o 

VII - CLUSULA SETIMA ・  DA RESCISAO E INEXECUいO 
7.1 - O presente contrato poder ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei no 
8.666/93 
7.2 ・  O descumprimento de qualquer clusula deste contrato, bem como de quaisquer disposi96es 
legais que a ele se apliquem, importar na sua imediata resciso, sem prejuizo de repara"o, pela 
parte faltosa, dos danos advindos desta resciso 
7.3 - A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, prevista no art. 77 e seguinte da Lei n 8.666/93 e 
suas altera妙es 
Par自grafo Unico - Nas hip6teses de rescis白o com base nos incisos I a Xl do art. 78 da Lei no 
8.666/93, n百o cabe ao Contratado direito a qualquer indeniza9白o 

V川・  CLUSULA OITAVA - DAS OBRIGAC6ES TRABALHISTAS 
O presente contrato n白o implica, para a CONTRATANTE, vinculo ou obriga9白o trabalhista, direta 
ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a 
salvo de qualquer litigio, assumindo todas as obriga"es fiscais, trabalhistas e previdenci白rias 

諮貿器罰貫織ご議繍ぷ」 mU謂毘。do presente ajuste 
As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu"o, 

constituindo este Contrato, ttulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten"o ou compensa戸o de crditos, sempre que possivel 

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

P0叩es, 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Municipio de Po9es - BA 

Contratante 

xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratado 

TESTEMUNHAS 

1 一 	 2 ー  

CPF: 	 CPF 	  

GABINETE DO PREFEITO 
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PORTARIA No 001/2020. 

De 02 de janeiro de 2020. 

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

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

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

das atribui96es que lhe s白o imputadas pelo art. 51 da Lei Federal n。. 8.666/1993, 

assim como nos demais dispositivos legais pertinentes, 

RESOLVE: 

Art, 10. Alterar, nos termos do art. 51 da Lei Federal n。. 8.666/1993, a 

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

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

julgar todos os documentos e procedimentos relativos aos certames licitatrios que 

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

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

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Licita96es e Contratos 

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

ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servi9os gerais 

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

do cargo de provimento efetivo de auxiliar de servios gerais. 

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

Licita"o do Municipio de Po"es - BA: 

~ - lo suplente: Marl自cia Teixeira Rocha, no de matricula 4.775, ocupante 

do cargo de chefe da Se弾o de Contratos; 

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

ocupante do cargo de chefe de Se9ao de Almoxarifado; 

Ill - 3。  suplente: Maicon do Nascimento Amaral, no de matr「cula 6.260, 

ocupante do cargo de chefe do Departamento de Compras 

 

Pじ峯6畿  
’・‘"“戸”~ 

Pra'a da Bandeira, N' 02, BairTo Centro, PoCesー  Bahia, CP 45.260・OtO. 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+.J2F く2NRQKVLMV/YG 

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

substituiro qualquer membro da Comiss百o Permanente de Licita"o do Municipio 
de Po96es - BA, a exce戸o do Presidente 

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

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

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

de Po"es - BA, respondero solidariamente por todos os atos praticados pela 

comiss白o, salvo se posi9ao individual divergente estiver devidamente fundamentada 

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

Art, 5. Al6m das atribui96es constantes no art. 51 da Lei Federal n。  
8.666/96, aos membros da Comissao Permanente de Licita"o do Municipio de 

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

relativos aos certames licitat6rios, bem como adotar medidas para realiza9白o do 

processo de licita"o, desde que, nesta ltima hip6tese, os procedimentos n昏o 
conflitem com as compet●ncias do Poder Executivo. 

Art. 6. O mandato dos membros da Comissao Permanente de Licita"o 

do Municipio de Po96es - BA ser de um ano. 

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

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po"es - BA, 02 de janeiro de 2020. 

LEANDRO ARAJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

pー山“一102』・irro Cenか。’叫‘"B・hia, CP“・260000・ 	Pじ峯酬聾  
~ー・“~ 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQKvLMv,yG 
Esta edi 自o encontra-se no site oficial deste ente 
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Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Comisso Permanente de Licitaao. 

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

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

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

Barreiras Sanitrias, Fiscaliza恒o e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em atendimento a 

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

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

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

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

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

trmites legais, conformc Legisla9ao especifica em vigor. 

Po96es, 21 de agosto de 2020. 

‘七． ノ、よ  一  

L夢ruuju'eito M猫nrias 
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TERMO DE DISPENSA 



Joao Pedro R'.-i i so Nascimento 
residente '. Comisso 

慧
慧 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

CNPJ: 14.200.242/0001-65 

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO No 113/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 152/2020 

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder contrataao de empresa 
para Aquisi弾o de dispensador de lcool em (totem) para higieniza 百o e assepsia das maos, para atender as 
necessidade imediatas, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim, a 
assistencia qualificada atraves da Secretaria Municipal de Sade deste Municipio Por isso, e para restabelecer 
a ordem e o bom funcionamento do ente p自blico peo que se firme contrato com respectiva empresa abaixo 
por apresentar proposta mais vantajosa, obedecendo s normas da Lei 8.666/93, conforme especifica叫o da 
Secretaria Municipal de Sa自de solicitante do objeto; 

CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura que recomendou por 
Dispensa de Licita9合o; 

CONSIDERANDO que a empresa atendeu as exigencia de qualifica 吾o fiscal e trabalhista ejuridica 

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

CONSIDERANDO, que a rela9吾o do art. 197 com o inciso XXI do art 37, ambos da Constitui9ao, d da 
perfeita harmonia. Os termos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do Poder P"blico local a 
competencia. Referida competncia se espraia pelas seguintes mat'rias: a) regulamentaao; b) fiscalizaao; c) 
controle; d) execu弾o do servi9o, que podera ser feita diretamente ou atrav's de terceiros e tambem por pessoa 
fisica ou juridica de direito privado 

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

CONSIDERANDO, que os preos estao dentro do praticado no mercado, preenchem as condi96es e 
requisitos para atender ao objeto solicitado, cujo contraio dever ser celebrado com observancia das regras 
previstas da 8.666/93, precipua da Administraao, criou-se imediatamente o interesse coletivo primrio 
visando o interesse social 

Com base no parecer juridico que concluiu que. objetivando cumprir os principios da legalidade, 
moralidade e publicidade, opinou pela Dispensa de por tratar-se de servi9os necessrios ao atendimento das 
finalidades precipuas da Administra叫o. Por essas razes comissao cumpre o apontado no parecer Juridico, 
usando Art 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto Federal no9.412/2018 e Portaria do Minist'rio da Sa自de no 
188/2020 e LEI 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, para a contrata きo de RL 
COMERCIO SERVIOS SERIGRAFICOS LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ 
n。  03.540.884/0001-65, com endere9o comercial a Av. Brumado, n。  377, Bairro Ibirapuera, Vit6ria da 
Conquista, BA, CEP: 45.075-000, coin valor global de R$ 6.250,00(seis mil duzentos e cinquenta reais) 
Registre-se e Publique-se 

ー~一  

Po9es - BA, 24 de a二・：・・ e 2020 

Celeste'Meira Pereira 
Membro da Comisso 

Ma?tici' teixiiitbh 
Membro da Comissao 
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ATA/PARECER DA COMISSAO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

,J撃I」 CNPJ: 14.200.242/0001-65 

Po96es 一  BA, 24de agosto de 2叩9一ーー一一  

Celeste eira Pereira 
Membro da Comiss白o 

ro Rib. I o do Nasci 	to 
Pres. ente 

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE LICITA9AO 113/2020 

、  
Reuni白o da Comiss白o Permanente de Licita"o da Prefeitura Municipal de Po96es, 
nomeada pela conforme Portaria no 006/2017. Reunida com a finalidade especifica de 
instru"o de processo 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"de n。  
188/2020 e LEI 14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, modificada 
pela Lei n。  8.993/94. 

Objeto 

Contratado 

Aquisi"o de dispensador de 自  lcool em (totem) para higieniza"o e assepsia das maos, 
para atender as necessidade imediatas, como medidas preventivas a respeito do 
Coronavirus (COVID-19), garantindo assim, a assistencia qualificada atrav白s da 
Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio 

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

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal, essa Comissao dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita9白o, para a contrata9百o de RL COMERCIO SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA - ME, pessoa 
juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n。  03.540.884/0001-65, com endere9o comercial 白  Av. 
Brumado, n。  377, Bairro Ibirapuera, Vitria da Conquista, BA, CEP: 45.075-000, com um valor 
global de R$ 6.250 00(seis mil duzentos e cinquenta reais) Ap6s an白lise profunda sobre a 
contrata"o em comento, ressaltando ter sido dada a devida import自ncia ao fato de que o pre9o 
apresentado esta condizente com os praticados no mercado, conforme laudo de avalia'o, n白o 
havendo, portanto, superfaturamento. Nesse i nterim, somos de parecer favor白vel, pela 
configura9ao da Dispensa de licita"o, na conformidade do Art 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, 
Decreto Federal no 9.412/2018 e Portaria do Minist白rio da Sa"de no 188/2020 e LEI 14.035/2020, 
incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, atualizada pela Lei 8.883 de 08/06/94. Devendo, pois, 
ap6s a devida homologa"o pelo chefe do Poder Executivo, do nosso parecer, proceder 自  devida 
publica叫o nos meios legais, para que surta os efeitos desejados. Nada mais havendo a relatar, 
deu-se por encerrada a reunio. Assim sendo, eu Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento, Presidente, 
lavrei o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e se aprovado, segue assinado por 
Mim Presidente e demais membros da Comiss白o de Licita"o 

Marlucia TixiiiRoK 
Membro da Comiss白o 



Celeste Meira Pereira 
Membro da Comiss白o 

’ 警無 PREFEiTURA MUNICIPAL DE POCoES 
~ 	 叫’J”処” 	 」  

I 	!J軸 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

F 
ADJUDICAいO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITACAO N。 113/2020. 

I、  

A Comiss白o Permanente de Licita9白o de Po"es - Bahia, com base no Art 24, Inciso IV da Lei 
8.666/93, Decreto Federal no 9.412/2018 e Portaria do Minist白rio da Saロde no 188/2020 e LEI 
14.035/2020, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020, e suas altera96es posteriores, e no 
Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto, Aquisi"o de dispensador de 白  lcool em (totem) para 
higieniza,o e assepsia das maos, para atender as necessidade imediatas, como medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim, a assistencia qualificada 
atrav白s da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio Visando a contrata"o de RL 
COMERCIO SERVI9OS SERIGRAFICOS LTDA - ME, pessoa jurIdica de direito privado, inscrito no 
CNPJ no 03.540.884/0001-65, com endere9o comercial 白  Av. Brumado, no 377, Bairro Ibirapuera, 
Vit6ria da Conquista, BA, CEP: 45.075-000, pelo valor global de R$ 6.250,00(seis mil duzentos e 
cinquenta reais) 

Po96es - BA, 24 de agosto de 20 

joo Pedro Ribeiro s,. Nascimento 
en 

論而冨罵ixeira蔦論  
Membro da Comiss白o 



ascarenhas 
icipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

RATIFICA AO DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITACAO N 113/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no Art 24, Inciso IV da Lei 8.666/93. Decreto 
Federal n。 9.412/2018 e Portaria do Ministerio da Saude no 188/2020 e LEI 14.035/2020, incluindo a 
medida provis6ria n。  926/2020. e suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, Ratifica o 
procedimento de contrata9ao direta por Ato da DISPENSA DE LICITACAO no 113/2020, referentea 
Aquisi9ao de dispensador de a lcool em (totem) para higienizaao e assepsia das maos, para atender 
as necessidade imediatas, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID- 19), 
garantindo assim, a assistencia qualificada atrav's da Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio 
Mediante exposto Lan9o o Ato formal para a contrataao de RL COMERCIO SERVIOS 
SERIGRAFICOS LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n。  
03.540.884/0001-65. com  endere9o comercial a Av. Brumado, n。  377, Bairro Ibirapuera, Vit6ria da 
Conquista, BA, CEP: 45.075-000, pelo valor global de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 
vigencia do contrato de 24/08/2020 atd 24/09/2020. Ora ratificado. Po96es, Estado da Bahia, 24 de 
agosto de 2020ー  

Gabinete do Prefeito ' de agosto de 2020. 



Po96es, BA, 24 de agost 

Secretrio Municipal d 
a 

a●o e Planejamentos 

鷲驚 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
町抄 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 
ン  ’” だ  , 

tIDfl - LAjes) 

CERTIDAO DE PUBLICA9AO EM 

MURAL 

DSPENSA DE LICITA9AO No113/2020 

Certifico para fins de prova, a quem de direito, conforme determina"o legal, o parecer conclusivo 
do processo de DISPENSA DE LICITACAO, cujo objeto 白  Aquisi,o de dispensador de 白  lcool em 
(totem) para higieniza弾o e assepsia das m白os, para atender as necessidade imediatas, como 
medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim, a assistencia 
qualificada atrav白s da Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio Mediante exposto lan9o o Ato 
formal para a contrata"o de RL COMERCIO SERVI9OS SERIGRAFICOS LTDA - ME, pessoa 
juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n。  03.540.884/0001-65, com endere9o comercial 白  Av. 
Brumado, n。  377, Bairro ibirapuera. Vit6ria da Conquista, BA, CEP: 45.075-000, pelo valor global 
de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), foi devidarnente divulgado com publica"o no mural 
da Prefeitura 



買・  PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
異ぎk" CNPJ: 14.200.242/0001-65 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N113/2020 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades do Art 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  
9.412/2018 e Portaria do Minist6rio da Sa自de n。  188/2020 e LEI 14.035/2020, incluindo a medida 
provis6ria n。  926/2020, e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITACAO no 113/2020 
Objeto: Aquisi9ao de dispensador de 自  lcool em (totem) para higieniza叫o e assepsia das maos, para 
atender as necessidade imediatas, como medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), 
garantindo assim, a assistencia qualificada atraves da Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio 
Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata叫o de RL COMERCIO SERVICOS 
SERIGRAFICOS LTDA - ME. pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n。 03.540.884/0001-65, 
com endere9o comercial a A y. Brumado. n0 377, Bairro Ibirapuera, Vit6ria da Conquista, BA, CEP: 45.075- 
000. pelo valor global de R$ 6.250,00(seis mil duzentos e cinquenta reais) 
A Comissao Permanente de Licita戸3. atravds de seu Presidente, deverh tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: R$ 6.250,00(seis mil duzentos e cinquenta reais) 

Gabinete do Prefeito 4 de agosto de 2020. 

Leail標  ajc Mまcarenhas Ito iviuniipai 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

Ao 
Setor de Contabilidade 

scarenhas 
cipal 

' 
' 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza頭o da aquisi9ao de camisetas para atender a demanda dos servidores que estao a 
servi9o das Barreiras Sanitarias, Fiscaliza叫o e Equipe de Apoio, no combate ao COVID-19, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio . Mediante exposto lan9o o Ato formal 
para a contrata恒o de RL COMERCIO SERVIOS SERIGRAFICOS LTDA - ME, pessoa juridica de 
direito privado, inscrito no CNPJ n。  03.540.884/0001-65, com endere9o comercial え  Av. Brumado, n 377, 
Bairro Ibirapuera, Vit6ria da Conquista, BA, CEP: 45.075-000, pelo valor global de R$ 2.400,00 (dois 
mil e quatrocentos reais), e posterior quita o. 

I 

Gabinete do Prefei 二  , 」  de agosto de 2020. 



難 !REFEITU1tLt MUNICIPAL DE POcoES r' 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CONTRATO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNP,J: 11.113324/0001-52 

CONTRATO N' 22412020 FMS 
CONTRATO DE AQUISIいO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POCES COM COPARTICIPAAO Do 
FUNDO MUNICIPAL DE SADE E A 
EMPRESA RL COMERCIO SERVICOS 
SERIGRAFICOS LTDA . ME. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurfdlca de direito 
pblico, com sede situada na Praa da Bandeira, n。  02, centro, Po9es-Sabia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo IIn1.. 
Leandro Ara"jo Mascarenhas, Prefeito Municipal, corn COPARTICIPA9AO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAODE DE PO9OES, Estado da Bahia, pessoa jurdica de direito pblico, 
Inscrito no CNPJ sob on' 11.l13.32410001-52, corn sede na Rua Cardeal da Silva, n.75, centro, 
Po es-Ba, CEP. 45.260-000. neste ato representado pela Secretria a Sm. Lorena Santos 
Mascarenhas, doravante denominado, CONTRATANTE, e a empresa RI. COMERCIO 
SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA ・  ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n。  
03.540.88410001-65, com endereo comercial' Av. Bruniado, n'377, Bairro Ibirapuera, Vitria 
da Conquista, BA, CEP: 45.075・000. aquI denominada CONTRATADA, oriundo da DISPENSA 
DE LICITACAO it 113/2020, nas disposies da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento, mediante as 
d加sulas e condi96es $叩uintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato a aquisi"o de dispensador de 自  lcool em (totem) para 
higieniza'o e assepsia das m白os, para atender as necessidade imedIatas, corno medidas 
preventivas a respeito do Coronavirus (COVID・19), garantindo assim, a assistncia qualificada 
atrav's da Secretaria Municipal de Sa"de deste Municpio. 

§1。  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condies deste contrato, acrscimos 
ou supress6es na aquisio dos materiais ob$to da presente kcita9言o, de at 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Ait. 65 da Lei no 8.666/93 coni suas 
ulteriores altera9es. 
2。  A presente contrata"o est sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE 
LICITAAO n' 11312020, corn base no art. 24, Inciso IV. da Lei 8.666/93, Decreto Municipal n 
158/2020, Portaria do Ministrio da Sade n" 188/2020 e LEI 13.97912020 art. 4: E Nas 
contrata es para aquisio de bens, ser4os e nsumos necessdos ao enfrentamento da 
emei加ntis que trata esta Lei ser Sm晒a apresenta o （加 tem,o山 referncia simplificado 
ou de projeto bsico sim肺ca面， finclul山De白施dida Provisria n. 926.山  

CLUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUAO 

Pる華o畿  Rua: Cata da Silva. rt 75, ceto. Po es・SA, Fa,e: (77) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA6DE 
CNIPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

a) O Regime de Execuc白o do presente Contrato' de Preo por item, independentemente de 
transcri9'o, e 自  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal N' 8.883/94. 
b) De 03 dias, a partir da solicita 白o daaxitratante. 
c) A a"o ou omiss'o, total ou parcial, da fiscaliza"o do contratante, no exirnir 自  contratada 
de total responsabilidade na execu'o do contrato. 
§io o recebimento definitivo do ol$to deste Contrato, s ● se concretizar aps adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera96es da 
lei 8.883/94. 

a) 0 Regime de Execução do presente Contrato é de Preço por item, independentemente de 
transcrição, e A Lei Federal N.' 8.666 de 21/06/1993, e suas afterações introduzidas pela Lei 
Federal N' 8.883/94. 

b) De 03 dias, a partir da solicitação da Contratante. 

c) A ação ou mina°, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximint ti contratada 

de total responsabilidade na execução do contrato. 

§ 1° 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, sit se concretizará após adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 corn as altera95es da 
Lei 8.883/94. 

CLUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at o dia 24 de setembro de 2020, e 
de acordo com as solicita es da Contratante n●o se computando os casos previstos no artigo 
1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 0 prazo do Contrato será da data de sua assinatura até o dia 24 de setembro de 2020, e 

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

1.058 do Cddigo Civil Brasileiro; 

CLUSULA QUARTA - PRECO, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Preo Total do obieto ora contratado ser de R$ 6.250,OO(sels mIl duzentos e cinquenta 
reals), resultante das quantidades constantes da proposta de Preos. 
4.2 Os Preos ofertados sero lixos e Wreajustveis. 
§1' Nos precos ofertados na proposta do Contratado j自  esto inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 
deste instrumento. 
§2。  0 pagamento ser efetuado, em at 30 (trinta) dias ap6s a apresenta 百o da Nota 
Fiscal/F・加I・  d ou Recibo devidan・αde ・testado 日  quantidade・nfregue. 
§3' Quando houver erro de qualquer natureza na emisso da Nota Flscai/ & ou Recibo, o 
referido documento ser imediatamente devoMdo para substitui"o e/ou emisso de Nota de 
Corre9'o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n百o ser considerado para efeito de 
qualquer re可uste ou atualiza9巨o do valor contratual. 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FtEAJUSTAMENTO 

4.1 0 Preço Total do objeto ora contratado sent de R.$ 6.250,00(seis mil duzentos e cinquenta 
reels), resuftante das quanlidades constantes da proposta de Pregos. 

4.2 Os Preços ofertados sera° fixos e irreajustriveis. 
§ 1° Nos prows ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e 

despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxes de qualquer natureza e outros 

quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 
deste instrumento. 

§ 2° 0 pagamerdo sent efetuado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota 

Fiscal/Fakira e/ ou Recibo devidarnente atestado a quantidade entregue. 

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

referido documento será imediatamente devolvido para substituiçáo e/ou emissão de Nota de 

Correçao, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não sent considerado para efeito de 

qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

CLUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota9o 
Oramentria a seguir especificada: 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotaylo 

Orçamentária a seguir especificada: 

UNIDADE 
ORÇAMENTARIA 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068—E_nfrentarnento de Emergência em Saúde - COVID-19 
ELEM. DESPESA 3.3.90.39.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Jurfdica 

FONTE 14- Transferencias de Recursos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO；心ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAJDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

6.1 ・  DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA ser legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga9des e 
compromissos contraIdos com terceiros, para a execu9o deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdend白rios, fiscais, securit'rios, comerciais e outros fins, a eles n.o 
se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuIzos causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligncia, imperIcia ou 
impnidncia, na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9●o ou 
acompanhamento feito pele CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu o do contrato. 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades 
de abastecimento contido no Edital, que' pane integrante deste Contrato. 
6.1.6 Reconhecer os direitos da administra"o, em caso de resciso administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.1.7 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu o do contrato, todas as condi6es 
de habilita9o e qualifica 百o exigidas na licita o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei 
n 8.666/93. 
6.1.8 comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po るes Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 
maior, dentro do prazo de 2 (doIs) dias ロ  teis ap6s a verifica o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova"o, em at 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de 
sua ocorrncia, sob pena de n'o serem considerados; 
6.1.9 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 
Pargrafo O nico: A mipresa deve,自叫茸“・『質・rjunto corn a(りnota(s) fiscal(is) &ou I日加「日(a): 
a) Prova de regularidade junto ' Fazenda Municipal; 
b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
c) Prova de regularidade junto ' Fazenda Federal, referente' Divida Ativa da Uni●o e 

Tributos Federals, junto ao INSS; 
d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
e) Prova de regularidade junto a Justi,a do Trabalho. 

6.2 - DA CONTRATANTE: 
6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes 
do presente Contrato, na Integralidade dos seus termos; 
6.2・2 A fiscaliza"o do fornecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada. 
6.2.3 Poder a fiscaliza"o ordenar a suspenso total ou parcial dos servios, caso n'o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama es que flzer_, sem oreiuizo de 
outras sancoes aue oossam se anlicar a CONTRATADA 
b・‘.4 uroeni ロeしompra. 	 Iノ ノーノI 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

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

CLUSULA STiMA - PENAUDADES 
7.1 Para a aplica9'o das penalidades previstas sei叡） levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuzos dela advindos para a Administra"o Poblica e a reincidncia na 
prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem preju'zo das san9es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784/99: 
7.1.1 Advertncia escrita, corn o intuito de registrar o c*xnportarnento inadequado do licitante 
&ou contratado, sendo cabivel apenas sin fahas leves que no acarretem prejuzos graves ao 
Munic「pio. 
7・1.2 Constituem ilIcitos administrativos as condutas prevista na Lei Federal n.8.666/93, 
sujeitando-se os infratores 白  s comina es legais, garantida a prvia e ampla defesa em 
processo administrativo. 
7・ I ・3 A inexecu"o contra加創， inclusive α）「・.traso 回ustificado na ・×厭ユ埠執〕 do contrato, 
sujeitar o contratado さ  multa de mora, que ser graduada de acordo corn a gravidade da 
infra9o, obedecidos os seguintes limites mximos: 
.10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 

obrigac昌o, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na hip,tese de 
negar-se a efetuar o reforo da cau9'o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convoca9'o; 
・ 0,3% (trs dcimos por cento) ao dia, at' o trigsimo dia de atraso, sabre o valor da parcela 

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

ao trigsimo. 
7・1.3.1 A multa a que se refere este item n百o impede que a Administra"o rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san es previstas na lei. 
7.1.3.2 A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser descontada da garantia do 
contratado伯肋so. 
7.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alm da perda desta, a contratada 
responder pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administra o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
7.1.3.4 No tendo sido prestada garantia, 自  Administra o se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido 自  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7 1 35 As multas previstas neste item no tni carter compensatrio e o seu pagamento n'o 
eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es 
comdidas. 
7.1.4 Sero punidos com a pena de suspenso temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar corn a Administra'o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposi加es legais citadas. 
Zl ・5 Sero punidos am、  a pena de declara9百o de inidon ・蹴te para 恥itar 
e contratar com a Administra戸o, enquanto perdurarem os motivos d・・  ’ ，  es da puni"o ou 

Q 華6畿 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO力ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAむDE 
CNPJ: 11.113324/0001-52 

at que seja promovida a reabilita"o perante a autoridade competente para aplicar a puni9百o, 
os que incorram em outros ilrcitos previstos em lei. 

CLAUSULA OnAVA ・  DA INEXECUいO E DA RESCISO 
8.1 A resciso poder ser 
8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescisao imediata, 
com as consequ'ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os motivos 
aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores altera96es, 
sem prejuIzo de outras san9es previstas nesta mesma lei; 
8.3 A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis自o, com as consequncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da AdministraC●o PCjblica, em caso de resciso 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n ・  8.666/93 e suas altera6es. 
8.4 Poder ainda o Mtmiclpio de Po es, BA, a seu aitslo exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante prvio aviso' empresa contratada, com antecedncia mnima de 
30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuzos a que a contratada no tenha 
dado causa e日asp叩ame・nos devidos pele execu9o do CONTRATO at a date da resciso. 
8.5 Da resciso do CONTRATO pelo no cumprimento de CLUSULAS contratuais, 
especifica加es, prc4etos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias' teis, contados 
da intima o do ato. 
8.6 Nas hipteses de resciso com base em qualquer das hipteses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla 百o especifica, no cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza o. 

CLUSULA NONA ・  CONDICOES GERAIS 
9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios, mapas vi自rios, pianos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 
executado por ela; 
9.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu"o deste 
Contrato, quando necessrio por convenincia dos servi9os ou da Administra9o, respeitados os 
limites legais e os direitos assegurados' CONTRATADA; 
9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcriao, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Preos da CONTRATADA; 
9.4 No Seth permitidos a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou,ainda, sub-rogar 
este Contrato; 
9・5 Este contrato ' regido pela Lei n. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dl〕vida em casos 
omissos. 

CLUSULA DCIMA - COBRANCA JUDICIAL 
10.1 As importncias devidas pela Contratada sero cobradas atravs de ・・ー．・  de execu"o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrana direta, mediante 
reten"o ou compensa o de crditos, sempre que possIvel. 

Pる華6苔亀 Rua: Cardea d・馴w・ If 75. ito. Poes-SA, F一(77)3431 、 	 一  
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Lorena Santo. Macaren has 
Secretria Municipal de Sa〕de 

Contratante 

0 

Land jj jo 
Muni 

C 'tatan 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO 心ES 
ESTADO DA llAmA 

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

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 
11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po9es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dUvidas orhxidas do pre5ente 
Contrato. 
11.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
igual teor e bana na presena de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 
conforme. 

Po9es - Bahia, 24 de agosto de 2020. 

ピ雇熟血戸費そゼ72tT/4 74za-'d 
RI. COMERCIO SERViOS SERIGRAFICOS LTDA ・  ME 

Empresa Contratada 

Testemunhas: 

 

議o't'-os 

  

J心  

   

CPE: 

  

CPF:kal3 CL&-ug,、ノ  
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CNPJ: 14.200.242/0001-65 

~  
PUBLICA9OES 



Pagina 26 
	

JORNAL TRIBUNADO SER頑O 一 PUBLICA叩ES OFICIAIS 
	

25 de Agosto de 2L20 

ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITAいO N 113/2020 

A Comissao Permanente de Licita9三o de Po96es Bahia, com base no art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto 
Municipal n 158/2020 e Decreto Federal n 9.412ノ2jPortaria do Ministrio da Sabde n 188/2020 e suas altera96es 
posteriores, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE LICITAAO N113/2020. OBJETO aquisi戸o 
de dispensador de' lcool em (totem) para higieniza5o e assepsia das mos, para atender as necessidade imediatas, como 
medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVil)- 19), garantindo assim, a assistncia qualificada atravs da 
Secretaria Mu. CONTRATADORL COMERCIO SERVICOS SERIGRAFICOS LTDk ME, pessoa juridica de direito 
privado, inscrito no CNPJ n 03・540.884/000.1 65, com endere9o comercial ' Av. Brumado, n 377. Bairro Ibirapuera, 
Vitria da Conquista, BA, CEP: 45.075-000, ( ,Valor global do objeto Adjudicado ' de: R$ 6.250,00(seis mil duzentos e 
cinquenta reais)) Com Vigencia 24/09/2020, Comiss'o Perznazente De Licita o, 24 de agosto de 2020. Jo言o Pedro Ribeiro 
Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO: 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAAO No 113/2020. 
A Prefeitura Municipal de Po96es Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal n 158/2020 
Decreto Federal n 9.412/218, Portaria do Ministerio da Sade n I 88/2020e suas altera6es posteriores, e no Parecer 
Jurdico, torna p'blico a Ratifica o do Ato da DISPENSA DE LICITACAO N 113/2020. conforme narecer da 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAいO e Parecer Jurdico emitido pelo Procurador Jurdico Municipal vem 
formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITAT6RIO, para contrata‘豆o direta deRL COMERCIO SERVICOS 
SERIGRAFICOS LTDA - ME, pessoa jurdica de direito privado, inscrito no CNPJ n。  03.54O.884/000I 65, com endereo 
comercial a Av. Brumado, n。  377, Bairro Ibirapuera, Vit6ria da Conquista, BA, CEP: 45.0Th 000, OBJETO aquisi9o de 
dispensador de lcool em (totem) para higieniza戸o e assepsia das mios, para atender as necessidade imediatas, como 
medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim, a assistncia qualificada atraves da 
Secretaria Mu, Valor de R$ 6・250,00(seis mil duzentos e cinquenta reais)com Vigencia 24/09/2020, constante do respectivo 
Processo de DISPENSA DE LICITACAdevendo ser celebrado o contrb U1MERCIO SERVICOS 
SERIGRAFICOS LTDA- ME, Gabinete do Prefeito,24 de agosto de 2020). Leandro Arajo Mascarenhas ・  Prefeito 
Municipal 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITA 】AO N 113/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei n。  8.666/93 com as modifica6es introduzidas pelas Leis n 8.883/ 94 e n 9.648/98, 
ante a DISPENSA DE LICITAcAO 1K13/2020. 	- OBJETO aquisi9'o de dispensador de' lcool em (totem) para 
higieniza9o e assepsia das mos, para atender as necessidade imediatas, como medidas preventivas a respeito do 
Coronavrus (COVID- 19), garantindo assim, a assistencia qualificada atrav's da Secretaria Mu, atentando ao Parecer da 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAいO, HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITAAO, para a 
contrata9百o direta da empresdえL COMERCIO SERVIOS SERIGRAFICOS LTDA - ME, pessoa jurdica de direito 
privado, inscrito no CNPJ n。  03・ 540・884/0001 65, com endereo comercial' Av. Ritmado, n 377, Bairro Ibirapuera, 
Vitria da Conquista, BA, CEP: 45.075-000, (,COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, atrav's de seu Presidente 
dever tomar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi'o de: R$ 6.250,00(seis mil duzentos e cinquenta 
reais)com Vigencia 24/09/2020)・  Gabinete do Prefeito, 24 de agosto de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito 
Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N224/2020 FMS 

DISPENSA NO 113/2020. 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES COM COOPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICPAL 
DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob on 11.113.324/0001- 52, com sede 良  Rua Cardeal da Silva, 75 Bairro Centro ~ CE?. 
45・ 260-000, rapsentado por Lorena Santos Mascarenhas CONTRATADO - RL COMERCIO SERVICOS 
SERIGRAFICOS LTDA- ME, pessoa jurdica de direito privado, inscrito no CNPJ n 03.540.884/0001- 65, com endere9o 
comercial ' Av. Brumado, n。  377, Bairro Ibirapuera, Vitria da Conquista, BA, CEP: 45.075・000, OBJETO aquisi"o de 
dispensador de' lcool em (totem) para higieniza戸o e assepsia das m言os, para atender as necessidade imediatas, como 
medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID- 19), garantindo assim, a assistncia qualificada atraves da 
Secretaria Mu. Data do Contrato 24/08/2020; Valor do Contrato&・ K$),00(seis mil duzentos e cinquenta reais 	), 
24/09/2020 Secretaria Municipal de Sa"de: Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito - Leandro Ara"jo Mascarenhas 
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25 de Agosto5- Ano帰案  

ADJUDICAqAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITAいO N" 113/2020. 

A Comiss'o Permanente de Licita9ao de Pof6es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto 

Municipalposteriores紫8/202Parec器Decreto Iuridico, A畿al nDICA器器Portaria do Mia DISPENSA D農o da Sa de n 188/2020 e suas alteraITAO N 113/2020. OBJETO aquisi篇  
de dispensador de lcool em (totem) para higieniza'o e assepsia das maos, para atender as necessidade imediatas, como 
medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVIl)- 19), garantindo assim, a assist己ncia qualificada atrav's da 
Secretaria Mu. CONTRATADO RI COMERCIO SERVIOS SERJGRAFICOS LTDA - ME, pessoa juridica de direito 
privado, inscrito no CNPJ n 03.540.88410001-65, com endere9o comercial' Av. Brumado, if 377, Bairro Ibirapuera, 
Vitria da Conquista, BA, CEP: 45.075-000, ( ,Vaior global do objeto Adjudicado ' de: ItS 6.250,00(seis mii duzentos e 

器器篇；器麟譲慧言鷲器歯器 so Permanente De Licita9 o, 24 de agosto de 2020. Joo Pedro Ribeiro 

籍鷲簾議難

RATIFICA7AO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N" 113/2020. 
A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Mu clp』ず l58ロ020 
Decreto Federal n。  9.4)2/218, Portaria do Ministtio da Saide n 188/2020e suas altera るes posteri 
Juridico, toma pblico a Ratifica o do Ato da DISPENSA DE LICITACAO N" 113/2020, col 伽ml~迫T 山

鷲I鷺「蕪鷺nicipal n 158/2020ores, e no Parecernforme parecer daco Municipal vem 

formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITAT)RIO, para contratalo direta de RI COMERCIO SERVTCOS 
SERIGRAFICOS LTDA - ME, pessoa jurdica de direito privado, inscrito no CNPJ n 03.540.884/0001-65, com endereo 
comercial a A y. Bramado, n。  377, Bairro lbirapuera. Vit6ria da Conquista, BA, CEP: 45.075-000, OBJETO aquisi''o de 
dispensador de lcool em (totem) para higieniza o e assepsia das maos, para atender as necessidade imediatas, como 
medidas preventivas a respeito do Curonavinis (COVID-l9), garantindo assim, a assistncia qualificada atravs da 

Secretaria Mu,Processo de 認躍讃6.250,00(seis mil duzentos e cinquenta reais)com VigDE LICITAAdevendo ser celebrado o contrat翌認09/2020, constanteRI COMERCIO慧綴IvoOS 
SERIGRAFICOS LTDA - ME, Gabinete do Pretito, 24 de agosto de 2020). Leandro Arajo Mascarenbas - Prefeito 
Municipal 

HOMOLOGAAO DA DISPENSA DE LICITA 】AO N' 113/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei n。 8.666/93 com as modifica96es introduzidas pelas Leis n8.883/94 en 9.648/98, 
ante a DISPENSA DE LICITACAO No 113/2020. - OBJETO aquisi"o de dispensador de' lcool em (totem) para 
higieniza o e assepsia das mos, para atender as necessidade imediatas, como medidas preventivas a respeito do 
Coronavirus (COVID- 19), garantindo assim, a assistencia qualificada atrav's da Secretaria Mu, atentando ao Parecer da 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAいO, HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITAいO, para a 
contrata戸o direta da empresa RE. COMERCIO SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA - ME, pessoa juridica de direito 
privado, inscrito no CNN n 03.540.884/0001-65, com endere9o comercial' Av. Brumado, no 377, Bairro Ibirapuera, 
Vitria da Conquista, BA, CEP: 45.075-000, (COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, atrav's de seu Presidente, 
dever tomar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do servi'o de: RS 6.250,00(seis mil duzentos e cinquenta 
reais)com Vigncia 24/09/2020). Gabinete do Prefeito, 24 de agosto de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito 
Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N224/2020 FMS 

DISPENSA N. 113/2020 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES COM COOPARTICIPAメO DO FUNDO MUNICPAL 
DE SAじDE, inscrito no CNN sob o no 11.113.324/0001-52, com sede' Rua Cardeal da Silva, 75 - Bairro Centro - CEP 
45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas CONTRATADO RL COMERCIO SERVICOS 
SERIGRAFICOS LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNN a。  03.540.884/000l-65, com endere9o 
comercial ' Av. Bnimado, n 377, Bairro Ibirapuera, Vit6ria da Conquista, BA, CEP: 45.075-000, OBJETO aquisi9o de 
dispensador de' lcool em (totem) para higiertiza9ao e assepsia das mos, para atender as necessidade imediatas, como 
medidas preventivas a respeito do Coronavirus (COVID-19), garantindo assim, a assistncia qualificada atravs da 
Secretaria Mu. Data do Contrato 24/08/2020; Valor do Contrato: R$ 6.250,00(seis mil duzentos e cinquenta reais), 
24/09/2020 Secretaria Municipal de Sade: Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas. 
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Esta edi9白o encontra-se no site oficial deste ente. 
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