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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 102/2020. 

MODALIDADE LICITAT6RIA: DISPENSA DE LICITA9AO N。  084/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saude 

OBJETO: presta9白o de servios na loca9白o de estrutura met自lica com lona, disciplinadores 
para separa9白o de aglomera96es, fechamentos para barreiras sanitrias e toldos 3x3 para as 
barreira sanit白rias, que ser白o destinadas para nova instala9白o do hospitalque ser destinadas a 
receber possiveis pacientes com sintomas e diagnostico ao novo coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saude. 

CONTRATADO: BAHIA SHOWS LOCA96ES E TRANSPORTES EIRELI, inscrito no CNPJ 

sob n。  33.645.056/0001-52, com endere9o comercial a Rua Joana Ang6, n。  354 A, Jurema, 

Tanha9u-BA, CEP: 46.600-000. 

VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

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

Portaria do Ministrio da Saロde n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a medida 

provis6ria no 926/2020. 

DATA DA DISPENSA: 30 de abril de 2020 

DATA DA RATIFICACAO: 06/05/2020 

DATA DA CONTRATA9AO: 06/05/2020 

VIGENCIA: 06/05/2020 A 23/07/2020.. 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA9AO - PORTARIA No 001/2020 

RESUMO DE TODO O PROCESSO JA FINALIZADO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 
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PROCESSO ADMINISTRA TIVO No 102/2020 

OBJETO: presta9白o de servios na loca9白o de estrutura met白lica com lona, disciplinadores para 
separa9白o de aglomera96es, fechamentos para barreiras sanit白rias e toldos 3x3 para as barreira 
sanit白rias, que sero destinadas para nova instala,o do hospitalque ser destinadas a receber 
possiveis pacientes com sintomas e diagnostico ao novo coronavirus (COVID-19), em atendimento 
a Secretaria Municipal de Saude. 

AUTUA9AO 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mes de abril de 2020, autuo o oficio requisit6rio 

da secretaria e os documentos que adiante se v6. 

錫  

Samanta de Arajo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 



． ・  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 22 de Abril de 2020. 

Oficio 159/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita9白o de Dispensa de Licita9o. 

SOLICITA9AO  

Exp6e-se a necessidade da presta9白o de servi9os na loca9白o da estrutura fisica para a nova 
instala9白o do hospital que sera destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e 
diagn6stico ao novo coronavirus - COVID-19, garantindo assim, a continuidade dos servi9os 
prestados atraves da Secretaria Municipal de Saade deste Municipio. 

Exmo. Sr. Leandro Araujo Mascarenhas 

D.D. Prefeito Municipal de POGOES. 

Estimando a Continua garantia da excelncia dos servi9os prestados pela Secretaria 
Municipal de Saude do Municipio de Po96es-BA, solicito que se inicie o ProGesso de 
Dispensa de Licita9言o para a presta9白o de servi9os na loca9白o da estrutura fisica para a 
nova instala9ao do hospital que ser白  destinado a receber possiveis pacientes com sintomas 
e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID-1 9. Justifica-se tal solicita9ao, com base na Lei 
n。  13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da 
emerg白ncia de saude publica 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 aquisi9ao de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emerg白ncia de saude publica de import白ncia internacional decorrente do 
coronavirus de que trata esta Lei. (Redacao dada pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

§ 1 。 A dispensa de licita9ao a que se refere o caput deste artigo 白  tempor白ria e aplica-se apenas 
enquanto perdurar a emergencia de saude publica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus. 

§ 2 。 Todas as contrata96es ou aquisi加es realizadas com fulcro nesta Lei sero imediatamente 
disponibilizadas em stio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, alm das informa96es previstas no§ 3。  do art. 8。  da Lei n。  12.527. de 18 de novembro de 2011, o 
nome do contratado, o nOmero de sua inscri9言o na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contrata9言o ou aquisi9言o. 

§ 3 。 Excepcionalmente, sera possivel a contrata9ao de fornecedora de bens, servi9os e insumos de 
empresas que estejam com inidoneidade dedarada ou com o direito de participar de licita戸o ou contratar com 
o Poder P"blico suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de u nica fornecedora do bem ou servio a ser 
adquirido. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

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

Art. 4。-B Nas dispensas de licita9ao decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as 
condi"es de: (Incluido pela Medida Provis6ria ri0 926, de 2020) 

Rua: Cadeal da Silva, 75, Citro, Po6es・Ba e-mail: financeirosaude2017@gniail.com,  Fone: (77) 3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICiPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SALJDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

Art. 4°-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de servigo, a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação 
relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, 
ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa 	Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituição. (Incluido pela Medida Provisória 
n° 926, de 2020)  

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

Art. 4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisição de bens, servigos e insumos necessários ao enfrentamento da emergéncia de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. (Incluido pela Medida Provisória n° 926, de 
2020) 

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

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for número impar, este será arredondado para o 
número inteiro antecedente. (Incluido pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

§ 2。  Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente ter白o efeito devolutivo. (Includo pela Medida 
Provis6ria no 926, de 2020) 

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

ミ  3o Fica disoensada a realizac白o de audiencia oublica a aue se refere o art. 39 da Lei no 8.666. de 21 
, ae iunno ae i9i para as licita9oes ae que trata o caput. (Incluiao peia M eaiaa i-'rovisona nv りzb aez UZU) 

Art. 4。-H Os contratos regidos por esta Lei tero prazo de dura戸o de at白  seis meses e podero ser 
prorrogados por periodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situa,o de emergencia de saude p白blica. (Includo pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

§ 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei n° 8.666, de 21  

to de iunho de 1993 para as licitações de que trata o caput. (Incluido pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

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

Art. 4o-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra,o publica 
poder自  prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi6es 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) 

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

E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, o municipio tera que 
tomar as medidas preventivas necess白rias. Para maiores esclarecimentos segue anexo Lei 
no 13.979/2020 e Decreto Municipal n。  135/2020 

E em virtude da grave crise que passa o pais enfrentando a pandemia, o municipio terá que 
tomar as medidas preventivas necessárias. Para maiores esclarecimentos segue anexo Lei 
n° 13.979/2020 e Decreto Municipal n° 135/2020. 

' 
Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cota96es realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa BAHIA SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI, 白  a 
que melhor atende as demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie 
contrato entre o Fundo Municipal de Saロde, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e do outro 
lado BAHIA SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI, inscrito no CNPJ sob n。  
33.645.056/0001-52, cujo objeto 白  a presta弾o de servi9os na loca頭o de estrutura met自lica 
com lona, disciplinadores para separa戸o de aglomera96es, fechamentos para barreiras 
sanit白rias e toldos 3x3 para as barreiras sanit白rias, que ser白o destinados para a nova 
instala9白o do hospital que ser destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e 
diagn6stico ao novo coronavirus - COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Sa自de, ficando o valor contratual em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Vale ainda ressaltar que 
o contrato ter vigencia ao dia 06 de Maio do ano em curso, com prazo at白  o dia 23 de Julho 
do ano de 2020. Para maiores esclarecimentos, segue anexo Termo de Referencia 
Simplificado 

Diante a necessidade da referida secretaria, bem como as cotações realizadas pela mesma, 
foi verificado que a empresa BAHIA SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI, é a 
que melhor atende as demandas desta secretaria. Com  isso, solicito que se providencie 
contrato entre o Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e do outro 
lado BAHIA SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI, inscrito no CNPJ sob n° 
33.645.056/0001-52, cujo objeto é a prestação de serviços na locação de estrutura metálica 
com lona, disciplinadores para separação de aglomerações, fechamentos para barreiras 
sanitárias e toldos 3x3 para as barreiras sanitárias, que serão destinados para a nova 
instalação do hospital que será destinado a receber possiveis pacientes com sintomas e 
diagnóstico ao novo coronavirus - COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saúde, ficando o valor contratual em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Vale ainda ressaltar que 
o contrato terá vigência ao dia 06 de Maio do ano em curso, com prazo até o dia 23 de Julho 
do ano de 2020. Para maiores esclarecimentos, segue anexo Termo de Referência 
Simplificado. 

As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta dos recursos da Dota弾o 
Orament白ria a seguir especificada 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
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 — Enfrentamento da Emer ência em Saúde — COVID - 19 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros — P. Jurídica 

FONTE 14 - Transferência de Recursos 

Rua: Cardeal da Silva, 75, Centro. Po6es-Ba e-mail: financeirosaude20l7@gmail.com,  Fone. (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, 75, Centro, Poções-Ba e-maill financeirosaude2017©gmail.com, Fone. (77) 3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MIJNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

I - ocorr白ncia de situa"o de emerg白ncia, (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situa"o de emerg白ncia; (Incluido pela Medida Provis6ria no 
926, de 2020) 

Ill - exist6ncia de risco a seguran9a de pessoas, obras, prestaro de servios, equipamentos e outros 
bens, p自blicos ou particulares; e (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

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

Art. 4。-C Para as contrata96es de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da 
emergencia de que trata esta Lei, n白o ser白  exigida a elabora9白o de estudos preliminares quando se tratar de 
bens e servi9os comuns. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

Art. 4。-D O Gerenciamento de Riscos da contrata"o somente ser白  exigivel durante a gesto do 
contrato. (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

Art. 4-E Nas contrata96es para aquisi9ao de bens, servi9os e insumos necess自rios ao 
enfrentamento da emerg'ncia que trata esta Lei, ser admitida a apresenta9ao de termo de referncia 
simplificado ou de projeto b自sico simplificado. (Incluido p eIa Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

§ 1。  0 termo de refer'ncia 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吾o do objeto; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

II - fundamenta9ao simplificada da contrata9白o; (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

III ・  descri9ao resumida da solu9ao apresentada; (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 
2020) 

IV - requisitos da contrata9ao; (Incluido p eIa Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

V - crit'rios de medi9ao e pagamento; (Incluido pela Medida Provis6ria no 926. de 2020) 

VI - estimativas dos pre9os obtidos Por meio de, no minimo, um dos seguintes parmetros: (Incluido 
pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

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

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

c) sitios eletr6nicos especializados ou de dominio amplo (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 
2020) 

d) contrata96es similares de outros entes pablicos; ou (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926. de 2020) 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores e (Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 
2020) 

VII ー  adequa戸o or9amentria. (Incluido pela Medida Provis6ria n。  926, de 2020) 

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

§ 3 。 Os pre9os obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput n白o impedem a 
contrata●o pelo Poder Publico por valores superiores decorrentes de oscila96es ocasionadas pela varia9白o de 
pre9os, hip6tese em que dever haver justificativa nos autos. (Incluido p ela Medida Provis6ria n。  926, de 
2020) 

Rua: Cardeal da Silva, 75, Cenfro. Po'"-Ba e-mail: financeirosaude2017@gmail.com,  Fone: (77) 3431-4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Diante desta demanda, solicito de vossa Senhoria a abertura do Processo de Dispensa para 
a contrata戸o de empresa para a presta9白o dos referidos servi9os acima citados, neste 
municipio 

Na certeza de vossa compreensao, 
subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

elevando nossos votos de estima e considera弾o, 

Jorge Lu与-Sntos Lemos 
Sec. Municipl de Saロde de Po96es 

Rua: Cardeal da Silva, 75, Centro, Po6es-Ba, mail flnanceirosaude2Ol 7cgmaiIcom, Fone: (77) 343l・4 O 
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昌CNPJ: 14.200.242/0001-65 

~ 

COTA9AO 

・  



-1 m 
~ m 
1I 
o 
2 m 
切  
~ 
'1 
~ 
× 
o 
m 
n m 
~ 
C 
~ , 
" 
~ 

o 
o 
刃  m 
.5 刃  m 
切  m 
z 
-I 
, 
2 
H m 
r m 
の  
, r 

n ・  '1 
o 
o 
刃  m 
.5 刃  m 
切  m 
2 
H 
, 
z -4 m 
~ m 
a 
, 
~ 

ID
E

N
T

ID
A

D
E  D

O
  R

E
P

R
E

S
E

N
T

A
N

T
E

  L
E

G
A

L 

m z ロ  m 刃  m 
h 
o 
刀  m い  
~ ロ  m z n 
~ 

, r 

8 
刀  m で  刀  m い  m z 
H , 
z 
H m 
~ m の  
, 
~ 

m n .5 	r m a -i r
O U, O I

rn G m 
	 > > 	1

4_J

o 	 ' " c

1

- 	 .5
O

.rn 	

'I'

1o 	z
o 	

-I
ri'
.5
ri' 
	o

2
-1 	02
2
-I
ri'
r
ri' 	o

C, C ru > - w

o 	'-' rm 	 o 2

z 	 C
,- - 	 rr

< 	< ? 	 ,-ru 	r
> > 	2 	Uu 	P

> 	C ' 	

L.rn 
<o 
	> 	> >p

2 	 ( L

.)> 	 ( 	C

- 	 C
Q 	Z 

n 
, 
" の  
o 

’ 刀  " m 
O 過  

II m r 
つ  , 刃  
, 
, 
切  
切  
~ 
2 
, H 
c 刃  
, 
ロ  o 
n o z 
H 
" , ~ 
o 

n 
~ 

o 
, ロ  m 

m 
, 

z 
, 
~ r 

ロ  
, 
o 
o 
切  
ロ  , 
z n ，、  刀  
~ 

o の  

叫  ri 
m z r一  ~ 

II 
" , × V

3H
3  

O
IL

L
S

I9
32

1 三  
切  n 
刃  
~ 

h ，・  
o 
工  
c 
2 
~ n 
~ ・  , 
~ 

dl 
C 

を  v1 
に  

6 
'' 

コ  v' n 
月  α l o 
ゆ  
"' 
a) o- c α 
、J 

n 
2 
.5 
~ 巽  rn 6 

orn8 
ヌロ  z, H ~ , い  
, 

i曹 

ミ“ 
Ib V

S
3

1
Id

W
3

 V
G

 so
o

v
a  

S
0

53
21

d
 3
a
 V
.I.

S
0d

01
1d

  

りニジ 

ミミ罷一 

喫ミ「  

難響「I 

ぐ 	「ー 	P ト ’ 	〕・ 
二  
~ 	 ノJ 	「  ’ "J 	「て, 	 " ユ’ ○  C）馴  ’ 	 「  
= 	‘ふ  元 	z 
~ 	 一 	 ~ 	 v1 
、 	 、、 	 ～ 	 ~ 

a, 	 n o 
と  
刀 	 C 
―  刀  
o 芭  rr ト‘ 	 い  g さ」  > m 	 ‘、  m 	 ‘一  m 
rn 	 P 
一 	 よ‘ 

月 	 § 
元 	 0 

- 	 C 
(::J 	 P > 
n o 
2 
く）  
C 

m 
, 

刀三  
C, 
>4() 、,エ 

● 器  
'F 
を 8 C,> mo 

戸 § m 
．一、  ~ ．  

ミ U, 

言篇 U,0o 
● ”1 刃

轄「  
と Ii,-u 需 
亭なF 
N'o 
ミ，弓  
. Q 

:,p. .
. 

ヌ胃  2' 

タ昌  
l さ
胃昼  

N 舞琴 

A
  S

E
C

R
E

T
Á

R
IA

  M
U

N
IC

IP
A

L
 D

E
  S

A
Ú

D
E

 D
E

  P
O

Ç
Õ

E
S

 - B
A

H
IA

. 

U, 雲.3,. 
巨  了  辺 
父  己  9 
員 un 

O1 

H 
刃  
> 
2 
(f 

8 
H 
m
(tu 

七  
山  m 
コ  
aJ 
‘一  

、、  
’~ 

3,- 

男  



言 m 
言三  
‘ノ’ に 
可  
ョ  
lつ 
山  
n 山  
‘、  o ョ  
o 
コ  
ロ」  
ロ．  
の  
r、  
o 
ロ  
l, ユ  に  -I 
aJ 

ョ  
‘つ
ロー  
コ  
ユ  
o 
~ 

~ x 
'" 
C) 

D
escrição

 Técn
ic

a
 m

inu
ciosa d 

o 

~ 

ト・‘ 

~ (-p 
の  
ョ  
'o 
に  
か  
コ  

> 
に  
‘ロ
に  
の  

ョ  
の’ （カ 

に  コ  
ユ  

s 
に  コ  
~・  
~ 
か、  
' 
~‘ o 

く  
山  
o 
二  e 
g 

~ -I 
コ  
g 
ョ  
-' 
巾  
印  
切  

s
ie

aA
 	

sa
a
l  

み  （ノ・ 
ョ  
-SCt, ロJ 
（ノ・  

w 
o 
C) 
C 
o 
o 

ト、J 
~‘ 
' 

C o o 
、  o o 

si
ea

.J  
H

u
i  w

n
  a

  a
l u

in
  

s
ia

  l 
f  4

11
  S

...1
1  

I 

切  
, 

”主  
C, 
"'I, 
L・エ  

，巽  
~ ~’ r 『ー・ 
芝 8 o, 
'liI-8 

邑子，  
'！ー z 

言島 Lno 
● m 刀 

鯛d 
り I●1 

七  rn 景  
I O F 
N'n 

ミ景そ 
ロ  ~ 
ロコ
ロ ．, 
→ W 
,'" 

呈ミ 
名 § 、ー  か 
・さ  
> 量 
ム  
N 

> > > 

●ロ 
亡  

Iロ  ‘ロ  
仁  に  
C に  に  m m の  

にこ  、、一 	
、、  ョ  ョ  ョ 

lつン  の, 	の, 
U' {J” 	くノ、  

言可§g 
ロ  二丁  P o 
da 巴も  

v 翼言  
Q -,o 
‘ノ1 ' '' 昌 a' 
コ  う又  
ー  ロ．出
ロ（コ  OJ 

貰かJ 留 
異 LJ1 
QJ ー  二・い  , 4' 

§ 言§‘ 言  u a Qj, I) ( 

言  量
ョ  8 （つ 	＝  
~ 	 ‘レ  
~ ~ 

昇 o 、ノ 	巾 
レJ 	（乃  

xg 
コ  
山  tf 

H o 
~ 

竺（Jl ー  ー  

9g多  3 
’ど  に）  口  o 
~七う  6 

w o 
bW 囚 
豆 8 8 
ジさコ  さコ  
'S C) C) 

の刃 ‘"" 
m の， ” 

鷺  

鍵l*Jz 
ロロ  ’ 
’ ニ  

" o 

餌器  

。驚  

'v
a  

-  
n

5v
uN

V
1  

".
•
 A
 presente

 pro
posta

 t e
rn

 valtda
de

 de
 6

0
  (sesse

n
ta

) d
o

s,
 

co
n
ta

do
s
 a
 pa

rtir da
 en

treg
a
 d
a
 pro

posta 

 

o 

 

o 

 

 

.',W 	rり  

（フ、  さ 
 

8 

)m

rn 

, 
り  
o 
m 
い  
m 

ョ  
ト  
2 
‘乃  -v ロ  
刀  
用  
い  
m 
" 
m 
r 

C-) 
2 
で  
' 
コ  o 
w 
w 

T
o
ld

o
s 3

/3
  pa

ra
 b

a
rre

ira
s
 sa

n
itá

ria
s 

U

r
 

	

r

(r i

- Io
P r C

) L
G

 

o c 

'" 
o 
C)C) 

r、J 
~“ 

口  
C) 
C) 
、  

C) 
C) 

刀  刀  刃  刀  
4ブ、  ●カ  唾A 冊  

刃  ス’ 刀  刃  刀ザ  f升  tA 'A fA 

く i 
山  k 

マ可・  
§-4

e
Pr 

呂包‘ 

了【  

つ  
山  αI 
コ  a, 
1し  
、～  
’、J 



I 

PROPOsU A DE PREtOS 

A SECRETARIA MUNICIpAl. DE SALDE DE P0ぐ6ES~HAHIA. 

言讐農讐器讐然農鷺熱豊無令讐 A四旦嘩廼DEE,,6ki夢（ぐ処四！9）ー  

,こーー十一  I 	J、I旦どuel.rne、  rIlecljnth)  14x3L; metr(・ 5 	 Rs 	フ1 べnnnn I R$ 	2i. り（, 

議鷺 MI薫篇 

難轍R0 HA AMARA!93. 0O0 1-02R1V.j AM()Rp4 78. LlNIR() CEP: 4!20-0oo, BARRA IXにABA 
(EL: 7799[5] 144 
EMAIL: ‘ ー  

難麟議難

RALPAMPAS, 286, BAIRRO: 

了roposta ile preos ter validade comercial dc 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega da proposta 
ror ser a expressao da verdade, firmo a presente 

BARRA DO ('H )、 A Hi\HIA DI: 	 DE 2020 

臨-YHOY EVENj三F難ODUEsba AmareiO1.O2 

RN JR
RoN 14藻蕪'000 -」 u」く 2i\'I AR A I': ft87o74l'99 

RUAFRANKLiNRUA FLORIVALCE難鴛機鷺灘鯵01-02BAHIA 

やQuant.二 tinid 無露無念豊：惑蕊ぎ’諾二誌 rK1 P (CU%'l ITcnica minuciosa do servio Vir. tlnitrio ( Valor lotalietliea corn lona de cobertura 
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PAGINA 1 PAGINA 1 

MENEZES 顧舞．‘, 	.顧舞．‘, 	1P1 EIRELI -ME MENEZES 	 EIRELI - ME 
Rua Lindolfo Rocha, n。 42, Ed. Borda da Mata 

.lequi'-Bahia 
Rua Linda° Rocha, rr 42, Ed. Borda da Mata 

Jequié-Bahia 

PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA DE PREÇOS 

ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE DO MUNICIPIO DE POC6ES - BA. 

Objeto: SERVIO REFERENTE AO HOSPifAL DE CAMPANHA DO GINASIO DE ESPORTES 
(COVID 19) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POÇÕES - BA. 

Objeto: SERVIÇO REFERENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO GINÁSIO DE ESPORTES 
(COVID 19) 

DADOS DA EMPRESA 
RAZÃO SOCIAL: MENEZES MAQUINA E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 
CNPJ: 04.417.067/0001-87 	 — INSC. MUN: 7294 
ENDEREÇO: CAMINHO 44 N° 07-A URBIS IV JEQUIEZINHO JEQUIE BA 
TELEFONE: (73) 99947 7659 EMAIL: jequieempreendimentos@hotmail.com  
BANCO BRADESCO 237 AGENCIA N°: 3526 	CONTA CORRENTE N°61.527-7 
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (sessenta) DIAS. 

Item Quant. Unid. Descrição Técnica minuciosa 
do serviço VIr. Unitário Valor Total 

1 1 Aluguel/mês 

Estrutura metalica com lona de 
cobertura medindo 14x30 
metros 

R$ 
22.000,00 

R$ 
22.000,00 

2 30 Aluguel/mês 

Disciplinadoms para separação 
de aglomerações em filas 
comerciais medindo 2,5x1 
metros 

R$ 
130,00 

R$ 
3.900,00 

3 20 Aluguel/mês 
fechamentos para barreiras 
sanitárias medindo 3x2 metros 

R$ 
170,00 

R$ 
3.400,00 

4 6 Aluguel/mês 
Toldos 3/3 para barreiras 
sanitárias 

R$ 
550,00 

R$ 
3.300,00 

Total Geral R$ 
32.600,00 

de de de de 

応4,417.067/0001一8戸 
＼  縦版蕊脚鰍蘭潰UI?AMEN'TQS 日既J 

17.14,417.061/00 01 -89 

MENEZESNAQUIMS EQUIPAMEN7OS 

PJ N: 04.417. PJ N : 04.417. 
. ・ ID.E IDEIi ~II 	,"' '. "h.'． ‘、， hh亡hn,A 
-"'" ..UI%L.L.Iー’"'' CAA 44. URBIS IV, CASA 'J7A 

710001-87. 	，更内I"c,,.I"n r亡o '',nこ，い  "''’ー ’v'' 	Jtu馴と‘iN科U ・しヒy4つ． 'U．・ fb/ 
I 	JEtUIモ， B酬Iユ 
し  

IP. EIRELI -ME 
7/0001-87. 	

CALI 44 . LAMS IV, CASA 07-A 
HOU4EZINNO • CEP 45.208.767 

JEOUtE BAHIA 

MENEZES MQUINAEEQUIPAMEN1O5 EIRELI-ME 
CNPJ: 04.417.067/0001-87 

MENEZES mAoulNA E EQUIPAMENTOS El REU -ME 
CNIN: 04.417.067/0001-87 



畿 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
\"Ij 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtJDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO 

I ・  Declara9ao do objeto: 

1.1 Constitui objeto da presente solicita9白o a presta9白o de servios na loca9白o 

de estrutura met自lica com lona, disciplinadores para separa戸o de aglomeraゆes, 

fechamentos para barreiras sanit白rias e toldos 3x3 para as barreiras sanit白rias; 

II - Fundamenta9ao simplificada da contrata9白o: 

2.1 Justifica-se tal solicita,o, com base na Lei Federal no 13.979, de 06 de 

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

de sa白de p自blica de import白ncia internacional decorrente do coronavirus 

respons白vel pelo surto de 2019; 

川  - Descri9ao resumida da solu9含o apresentada: 

3.1 A loca9白o da estrutura fisica ser destinada para a nova instala9白o do 

hospital que ser destinado como medida preventiva para receber possiveis 

pacientes com sintomas e diagn6stico ao novo coronavirus - COVID-19, em 

atendimento a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio; 

IV - Requisitos da contrata9ao: 

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

propostas de pre9os e realiza頭o da contraro com a empresa que melhor atende 

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

de contrata9白o da mesma; 

V - Critrios de medi9ao e pagamento: 

5.1 0 pre9o total do objeto ora contratado ser白  de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Pre9os; 

5.2 Os Pre9os ofertados ser白o fixos e irreajustveis; 

即a．伽deal da Silva皿,cento, P叩es-Ba e-mail: flnancerosaude2O1廻gmaiL. com 
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~ 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
~ 	 ESTADO DA BAHIA 
町 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
~ 	 CNPJ: 11.113.324/0001-52 

§ 10 Nos pre9os 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. 

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

da Nota Fiscal e Certid6es Negativas de D6bitos devidamente atestado a quantidade 

entregue. 

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

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

Nota de Corre9白o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser 

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

(Incluido pela Medida Provis6ria no 926, de 2020) 

Jorge Lui-Sntos Lemos 
Sec. Municipl de Saロde de Po96es 

Rua: Cardeal da Silva, ao 75. centro, Po96es-Ba e-mail: fioanceirosaude2Ol7@grnail.com 
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豊  

ルCEB Jucp 
TERMO DE AUTENTICACAO TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA BAHIA SHOWS LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI 

PROTOCOLO 204908442- 23/01/2020 

ATO 002- ALTERAÇÃO 

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ MATRIZ 

NIREうう61)03918‘一  
r NPJ33645.056ノ0O0I -52 
ぐ  ERTIFICO O REGISTRO EM 24101/2020 
" ROTOCOL0 ARQUIVAMENTO 97942259 DL 24,01/2020 DATA AUTENTICACAO 24./UI.2020 

Aft NIRE 29600391803 
imp CNPJ 33.645.056/0001-52 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/0E/2020 
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97942259 DE 24/01/2020 DATA .AUTENTICAC.À0 24/01/2020 

E VENTOS 

051 - CONSOLIDACAO DE c0NTRA'ro/t-sTATUTo ARQUIVAMENTO 97942259 

EVENTOS 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATOTSTATUTO ARQUIVAMENTO: 97942259 

一べて二 Q,,Q~-j. 6. 

TIANA REGILA M G DE ARAUJO TIANA REGILA M G DE: ARAÚJO 

Secretria-Geral Secretirria-Geral 

1 

也  
ルCLB
124 
JUCEB 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 24/01/2020 

Certifico o Registro sob on0 97942259 em 24/01/2020 
Protocolo 204908442 de 23101/2020 
Nome da empresa BAHIA SHOWS LOCA加ES E TRANSPORTES EIRELI NIRE 29600391803 
Este documento pode ser venficado em http://regin.juceb.ba  .gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 

Chan ceIa 157585328997714 
Esta cpia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2020 
por Tiana Regila M G de Arajo - Secretria-Geral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 24/01/2020 

Certifico o Registro sob o n° 97942259 em 24/01/2020 
Protocolo 204908442 de 23/01/2020 
Nome da empresa BAHIA SHOWS LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI NIRE 29600391803 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  

Chancela 157585328997714 
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2020 
por Tiana Regila M G de Aratijo - Secretaria-Geral 



CLAUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto: 
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS. CONGRESSOS. EXPOSICOES E 
FESTAS, ORNAMENTACAO E DECORA AO 
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS 
ALUGUEL DE M QUINAS E EQUiPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, 
SEM OPERADOR, LOCAメO DE GERADOR DE ENERGIA 
SELE叫O E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 
PRODU7AO MUSICAL 
PRODUいO DE ESPET CULOS DE RODEOS E VAQUEJADAS 
ATiVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMiNACAO 
ATIVIDADE DE ARTES C倉NICAS E ESPET CULOS 
PRODU 二AO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTI VOS 
AGENCIAMENTO DE ESPAマOS PARA PUBLIC1I)A1)E 
CONFEcC O DE PECAS DE VESTUARIO 
Th4PRESSAO DE MAL 	ERIAL PARA USO PUBLICIT RIO 
PRODU7AO DE lAMINADOS DE ALUMNIO 
FABRICA 】AO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA 
SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMA 心ES MET LICAS PARA A 
CONSTRUCAO 
SERVI O DE CORTE E DOBRA DE METAIS 
FABRICA 】AO DE PAThEIS METALICOS 
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO 
COLETA DE RESDUOS NAO-PERIGOSOS 
INSTALACAO DE PAINEIS PUBL1CIT RJOS 

Pgina 】  

, 

ATO DE ALTERACAON」 l E CONSOLIDACAO DA EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA BAHIA SHOWS LOCAく】OES E 

TRANSPORTES ELRELI 

CNIPJ n。  33.645.056/0001-52 

DAMARES COELHO ALVES nacionalidade BRASILEiRA, nascida em 22/09/1995, 
SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF n'072.161155-97.. CARTEIRA DE IDENTIDADE 
n。  1615268103, 6 rgo expedidor SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - BA, 
residente e domiciliado(a) no(a) RUA TRES (VL SERRANA III), 12, ZABELE. 
VITORIA DA CONQUISTA, BA, CEP 45078100, BRASIL. 

Titular da empresa de nome BAHiA SHOWS LOCA 心ES E TRANSPORTES 
EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n。  
29600391803, com sede Rua Joana Angehca, 354, A, Jurema Tanha9u, BA, CEP 
46600000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica/MF sob o no 
33.645i)5610001-52, delibera e ajusta a presente altera 喜o, nos termos da Lei no 10.406/ 
2002, mediante as condi9Oes estabelecidas nas clusulas seguintes: 

oBJETO 

也  

ルCEB 

Certifico o Registro sob on。  97942259 em 24/01/2020 
Protocolo 204908442 de 23/01/2020 
Nome da empresa BAHIA SHOWS LOCA9OES E TRANSPORTES EIRELI NIRE 29600391803 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AtJTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 157585328997714 
Esta cpia foi autenticada digitabnente e assinada em 24/01/2020 
por Tiana Regila N C de Araujo - Secret自ria-Geral 



ATO DE ALTERACAO Nl E CONSOLIDACAO DA EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMiTADA BAHIA SHOWS LOCA OESE 

TRANSPORTES ELRELI 

CNPJ n。  33.645.O6/OOOl-S2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS 
COM看RCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFCIO E ARTIGOS 
PIROTECNICOS 
SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGE1ROS - LOCACAO DE AUTOM VEIS 
COM MOTORiSTA 
TRANSPORTE ESCOLAR 
SERVICOS DE ALIMENTACAo PARA EVEN1OS .E REcEPくカES BUF倉  
SERVI 】OS DE CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE 
FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 
AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, 
CULTURAIS E ARTISTICAS 
LOCAいO DE AUTOM)VEIS SEM CONDUTOR 
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTI VOS 
ALUGUEL DE APARELHOS DE JOGOS LThETR6NICOS 

CNAE FISCAL 

8230-O/O I - servifos de organiza.o de feiras, congressos, exposi6es e festas 
1412-6/0l 一 confec9喜o de pe9as do vestu自丁io, exceto roupas i ntimas e as confeccionadw 
sob medida 
7420-0104 - filmagem de festas e eventos 
7490-1/05 - agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e 
artisticas 
7711-0/00- loca 豆o de autom6veis sem condutor 
7721-7/00 - aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 
7729-2/01 - aluguel de aparelhos de jogos eletrnicos 
7739-0103 - aluguel de paleos, coberturas e outras estruturas de uso temporrio, exceto 
andaimes 
7739-0/99 - aluguel de outras mquinas e equ加aincntos cornerclais e industriais no 
especificados anteriormente, sem operador 
7810・8/00 一 seleCまo e agenciamento de mo-de・obra 
9001-9/02 - produ o musical 
9001-9/05 - produ 百o de espetculos de rodeios, vaquejadas e similares 
9001-9/06 - atividades de sononza9ao e de ilumina9o 
9001-9/99 - artes ceaicas, espetculos e atividades coinpietnentares n喜o especificados 
anteriormente 
7319-0ノ99 一 outras atividades de publici（加Je no especificadas anteriormente 
7312-2/00 - agenciamento de espaos para publicidade, exceto em veiculos de 
comunica o 
5620-1/02 ・ servi9os de alimenta9吾o para eventos e recep9es 一  buf 
1813・0/01~impress豆o dc material para us ・ publicit自rio 
2441うル2 一 produ o de laminados de aluminio 

%gna 2 

也  

ルCEB 

Certifico o Registro sob On0 97942259 em 24/01/2020 
Protocolo 204908442 de 23/01/2020 
Nome da empresa BAHIA SHOWS LOCA9OES E TRANSPORTES EIREU NIRE 29600391803 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACA000CUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 157585328997714 

Esta御ia foi autencada digitanente e assinada em 2如1/2020 

por fiana Regila M G de Ara蜘一恥aetria-Geral 



CLAIJSULA QUARTA. DA CONSOLIDACAO DO CO1TRATO SOCIAL 

DAMARES COELHO ALVKS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 22/09/1995, 
SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF no 072.161155-97, CARTEIRA DE IDENTIDADE 
げ  1615268103, 6 rgo expedidor SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - BA, 
residente e domiciliado(a) no(a) RIJA TRES (VL SERRANA .111), 12, ZABFLE, 
ViTORiA DA CONQUISTA. BA, CEP 45078100, BRASIL. 

clAUSULA PR1MEIRA: A sociedade adota o nome comercial de BAHIA SHOWS 
LOCACOES E TRANSPORTES EIREL1 e nome fantasia BAHIA MULTISERVICE, 
com sede na RUA JOANA ANGELICA, 354, A, JUREMA, TANHACU, BA, CEP 
46.600-000. 

ClAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem como objeto social: 
SERVIi】OS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIくカES E 
FESTAS, ORNAMENTA 9入O E DECORACAO 
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTIJRAS 

Pgitia 3 

ATO DE ALTERACAO No I E CONSOLIDAく】AO DA EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMiTADA RABIA SHOWS LOCACOESE 

TRANSPORTES EIRELI 

CNPJ n 33.645.05610001-52 

2542-0/00 一  fabiicaAo de artigos de serraiheria, exceto esquadr3as 
2599-3ル  】ー servi9os de confec9敢● de arma es metlicas para a constru 敢〕  
2599-3/02 - servi9o de corte e dobra de metais 
2599-3/99 - fabrica9貢o de outros produtos de metal nきo especificados anteriormente 
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gesto de redes 
3811-4/00- coleta de residuos no-perigosos 
4329-1/01 - instala9百o de painis publicitrios 
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporrias 
4789-0106 - comrcio varejista de fogos de artificio e artigos pirotcnicos 
4923-0/02 - servi9o de transporte de passageiros - loca o de autom6veis com motorista 
4924-8/00- transporte escohr 
9319-1/01 - produ9含o e promo亜o de evento s esportivos 

DA RATIFICACAO E FORO 

CLAUSIJLA SEGUNDA, O foro para o exercidio e o cumprimento dos direitos e 
obriga6es resultantes do contrato social permanece cm TANHACIJ-BA. 

CL USULA TERCEIRA. As Clusulas e condi9es estabelecidas em atos ja 
arquivados e que n石o foram expressamente modificadas 「×）「 esta altera叫O Continuam 
em vigor 

也  
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Certifico o Registro sob on0 97942259 em 24/01/2020 
Protocolo 204908442 de 23/01/2020 
Nome da empresa BAHIA SHOWS LOCA9OES E TRANSPORTES EIRELI NIRE 29600391803 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.brIAUTENTICACA000CUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 1575853289977l4 
Esta cpia foi autenticada digita'nente e assinada em 24/01/2020 
por Tiana Regila M G de Araujo - Secret自ria-Geral 



ALUGUEI. DE MAQUINAS F. EQUIPAMENTOS COMERCiAIS E iNDUSTRIAIS, 
SEM OPERADOR, LOCAいO DE GERADOR DE ENERGIA 
SELE(7入O E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 
PRODUCAO MUSICAL 
PRODUいO DE ESPET CULOS DE RODEIOS E VAQUEJADAS 
ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE IWMINACAO 
ATIVIDADE DE ARTES CENICAS E ESPETACULOS 
PRODUいO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 
AGENCIAMENTO DE ESPA 】OS PARA PUBLICIDADE 
CONFEC AO DE PECAS DE VESTUARIO 
IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITRIO 
PRODU 】AO DE LAMINADOS DE ALUMNIO 
FABRICA7AO DE ARTIGOS DE SERRALMERIA 
SERVI7OS DE CONFECく】AO DE ARMA{7くES MET LICAS PARA A 

~ 	CONSTRUCAO 
W 	SERVIO DE CORTE E DOBRA DE METAIS 

FABRICAいO DE PAINEIS METALICOS 
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO 
COLETA DE RESDUOS NAO-PER1GOSOS 
INSTALAく】入O DE PAINEIS PUBLICITARIOS 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS 
C O?vfiRIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFiCIO E ARTIGOS 
PIROTECNICOS 
SERVI 】O DE TRANSPORTE DE PASSAGE]ROS - LOCACAO DE AUTOM VEIS 
C OM MOTORISTA 
TRANSPORTE ESCOLAR 
SERVIく】OS DE ALIMENTAC入O PARA EVENTOS E RECEP(7OES BUFE 
SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE 
FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 
AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, 
CULTURAIS E ARTiSTICAS 
LOCAC入O DE AUTOM6VEIS SEM CONDUTOR 
ALUGUEL DE EOUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTI VOS 
ALUGUEL DE APARELHOS DE JOGOS ELETRONICOS. 

CNAE FISCAL 

8230-0101 -s ezvi9os de organizaao de feiias, congressos, exposi"es e festas 
1412-6/01 一 confec9o de peas do vesturio, exceto roupas nt血las e as tonI敏×ンionadas 
sob medida 
7420-0/04 - filmagem de festas e eventos 

ATO DE ALTERACAO N"l E CONSOLIDAく】AO DA EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA BAHIA SHOWS LOCACOESE 

TRANSPORTES EIRELI 

CNPJ n0 33,645.056/0001-52 
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ATO DE ALTERAく】AON。 l E CONSOLIDACA《） DA EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA BAHIA SHOWS LOCACOES E 

TRANSPORTES MRELI 

CNPJ n。  33.645.05610001-52 

7490-1/05 - agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e 
artsticas 
7711-0/00 - loca9o de autom6veis sem condutor 
7721-7/00 - alugud de equipamentos recreativos e esportivos 
7729-2/01 - aluguei de aparelhos de jogos eletrnicos 
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estrutunts de uso temporrio, exceto 
andaimes 
7739-0/99 - aluguel de outras mquinas e equipamentos comerciais e industriais no 
especificados anteriormente, sem operador 
7810-8/00 一 sele9証o e agenciamento de mきo-de-obra 
9001-9/02 - produo musical 
9001・9/05 - produ'o de espetculos de rodeios, vaquejadas e similares 
9001-9/06 - atividades de sonorizaao e de ilumina 哀o 
9001-9/99 一 artes cenicas, espetculos e atividadesa・lnplementares nA・ especificados 
anteriormente 
7319-0/99 - outras atividades de publicidade no especificadas anteriormente 
7312-2/00 - agenciamento de espa9os para publicidade, exceto em veculos de 
comunica'ao 
5620・1/02 一 servi馴）s de alimenta悼o para eventos e recep9oes~bul 
1813-0/01 - impresso de material para uso publicitrio 
2441-5/02 - produ o de laminados de aluminio 
2542-0/00 - fabrica o de artigos de scrralheria, exceto esquadrias 
2599・3/01 一 servios de confeccAo de arma96es metlicas para a construcao 
2599-3/02 ・  servio de corte e dobra de metais 
2599-3/99 - fabricao de outros produtos de metal n言o especificados anteriormente 
3702-9/00 一 atividades relacionadas a esgoto, exceto a gest泳,de rules 
381 l-4/0(〕ー α)leta叱residuos no-perigosos 
4329-1/01 - instala 喜o de paineis publicitnos 
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporrias 
4789・0/06 - comdcio varejista de fogos dc artificio c artigos pirotcnicos 
4923-0/02 - servio de transporte de passageiros ・  loca9o de automveis com motorista 
4924-8/00 - transporte escolar 
9319-1/01 - produ 査o e promo9ao de eventos esportivos 

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades cm 16/05/2019 e 6 constituda 
por prazo indeterminado 

CLAUSULA QUARTA: O capital social と  dc R$ 200.000,00 (duzentos mil icais), eni moeda 
corrente nacional, representado por 200.000 (duzentos miり quotas dc capital, no valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada uma), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda 
corrente nacional, de responsabilidade do titular. 
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ATO DE ALTERACAO N'lE CONSOLIDACAO D.A EMPRESA INDIVID(JAL 
DE RESPONSABIL WADE LIMiTADA BAhlIA SHOWS LOCAく】OISE 

TRANSPORTES EflEL1 

CNPJ n。  33.645.056/0001・・52 

CLAUSULA QUINTA: A responsabilidade dos scios e na forma da legisla o em vigor, 
limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamenic pela iategraliza o do 
capital social, nos termos do art. 1052 da lei 10406/2002. 

CIAUSULA SEXTA: A administra 喜o da sociedade caber ISOLADAMLNTF a 
DAMARES COELHO AINES com os poderes e atribuifes山 representa きo ativa e 
passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no 
ohjeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial. 

CLAUSULA S'TIMA: O exercicio social se encerrara em 31 de 4"inbco de cada ano. Ao 
seu t'rmino o 出Iministrador prestw contas justificadas de sua adn・mistta c・， procedendo a 
elabora9』o do inventrio, do balano patrimonial e do resultado econmico, sendo os lucros ou 
pr可uizos verificados distribuidos ou suportados pelo titular na propor 喜o de suas cotas de 

cal血aL 

CL敵JSULA OITAVA: O titular no exercicio da administra o ter direito a urna retirada 
mensal a titulo dc' 'pro-1abore". que n色o poder exceder ao limite de isen9o fixado pela 
legisla9百o do imposto de renda. 

CLAUSULA NONA; Em caso de falecimento, ou interdi声o o titular, a empresa continuar 

sua atividade com os herdeiros ou sucessores. N各o sendo poss(vel ou inexistindo 

interesse destes, o valor de seus haveres ser apurado e liquidado com base na situa戸o 

patrimonial, da empresa,a data da resolu まo, verificada em balano especialmente 

Levantado. 

Pargrafo' nico~Quan面 do evento se血 elaborado l・m balano es ・α二iaL apurandi〕ーse os 
haveres do titular falecido, ou interditado, que ser pago dentro de 90 (noventa) dias 

CLAUSULA D血く】IMA: O(s) administrador(es) dedara(m), sob as penas da I叫 de que no 
est敏ao) impedido(s) de exercer(ern) a administra 喜o da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condena9含o criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos p"blicos; ou cnme falimentar, de prevarica o, 
peita ou suborno, concesso, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da conconen cia, contra as rela るes de consumo,彫
加blica, ou a propriedade. 
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ATO DE ALTERACAON"l E CONSOLIDAく】AO DA EMPRESA IN]MVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA BAHIA ShOWS LOCAくiES E 

TRANSPORTES FIRE LI 

CNPJ n' 33.645.056/0001-52 

CL USULA D倉CIMA-PR1MELRA: Fica eleito o foro da Comarca de Tanhau~Bahia, 

renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

TANHA'IJ-BA, 20 dc janeiro de 2020. 

n8ilm7 
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CERTIDAO NEGATIVA DE D亡BITOS 
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E A DiVIDA ATIVA DO MUNICiPIO 

CNPJ/CPF: 
INSCRICAO MUNICIPAL: 

NOME I RAZAO SOCIAL: 

ENDERECO: 

ずUNICIPIO I UF 

33645056000152 
60746948137001 

BAHIA SHOWS LOCA9OES E TRANSPORTE EIRELI 

RUA JOANA ANGEL ICA I 354 - A - JUREMA 

Tanhacu / BA 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 白  certificado 
que n白o constam pend色ncias em seu nome, relativas aos tributos administrados pela(o) 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS e inscri96es em Divida Ativa do Municipio juntoa 
Procuradoria Geral do Municipio. 

%ATA EMISSAO: 30/04/2020 

V LIDO ATE: 	29/06/2020 

C6DIGO DE VERIFICAいO: AAYMDKWND 

E-moII:trlbutos@tanh・cU.ba・gov.br Site: http:/Iwww.tanhacu.ba.gov.brl Telefone: (77) 34591616 

Autenticidade do documento sujeita a verifica9'o. 
Acesse: http:lltanhacu-ba・ilnk3・com.br/13.grp/Servicos.htmi para verifica"o. 

jnk3 Tecnologia Ltda 

、  	ノ  



INSCRIAO ESTADUAL CNPJ 

RAZAO SOCIAL 

BAHIA SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI 

33.645.056/0001-52 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissao: 06/05/2020 09:49 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut豆rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - C6digo 
Tribut'rio do Estado da Bahia) 

Certidao No: 20201328357 

Fica certificado que n自o constam, at6 a presente data, pend6ncias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima 
~ dentificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto 白  inexistncia de d白bitos, indusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia 

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

Emitida em 06/05/2020, conforme Portaria n。  918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emlssao 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERECO http:/!www.sefaz.ba.gov.br 

Vlida com a apresenta"o conjunta do cart吾o onginal de inscri9白o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda 
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14/11/2019 

畿  

MINISTERIO DA FAZENDA 
SecretarIa da Receita Federal do BrasH 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: BAHIA SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI 
CNPJ: 33.645.056/0001-52 

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

Esta certid白oe vlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rgaos e fundos p"blicos da administra戸o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa戸o do 
sujeito passivo no a mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui如es sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do pargrafo 自  nico do art. 11 da Lei n。  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceita,o desta certidao est白  condicionada さ  verifica9白o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os <http:/Irfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。  1.751, de 2/10/2014 
Emitida 自  s 10:25:55 do dia 14/11/2019 <hora e data de Brasilia> 
V自lida ate 12/05/2020. 
C6digo de controle da certidao: CA28.ED35.I3DD.785E 
Qualquer rasura ou emenda invalidar自  este documento. 

1H 



CERT工DAO NEGAT工、lA DE D血BェTOS TRAEALHェSTAS 

Nome: BAHIA SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 33.645.056/0001-52 

Certidao no: 189311904/2019 
Expedi9ao: 14/11/2019, a s 10:24:45 
Validade: 11/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expediCao. 

Cer 七 ifica-se que BAH工A SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EェRE Lェ  
(MATRェZ E FェLェAェS), inscrito(a) no CNPJ sob o n。  

33.645.056/0001-52, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhis七as. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolida9ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu9ao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e es七ao a七ualizados a七6 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidョo atesta a empresa em relaqao 
a todos os seus estabelecimentos, ag6ncias ou filiais. 
A aceita9ao desta certidao condiciona-se a verifica9ao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
In七ernet (h七 tp: ／ノwww ．七St ．」 us.br ). 
Certidao emitida gratuitamente. 

工NFORMACAO 工MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto a s obrigac6es 
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 execu9ao de acordos firmados perante o Minist6rio P丘blico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliacao Pr白via. 



06/05/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

, 

CA IXA 
Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF 

Inscrig白o: 	33.645.056/0001-52 

Raz白o S0c1aIBAHIA SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EIREU 

Enderego: 	R JOANA ANGEUCA 354 A / JUREMA / TANHACU / BA / 46600-000 

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

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

Validade:02/03/2020 a 29/06/2020 

Certifica戸o N'mero: 2020030203590676124680 

Informag合o obtida em 06/05/2020 09:57:12 

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

https://000sulta・crt・caixa ・gov.br/consultaa-flpages/consultaEmpregador.jsf 	 1/1 
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CNP」・，ユB7AiflOflflfl4Ab 

ALVARA DE FUNCIONAMENTO 

  

 

鷺  

Nロmero: 71/2020 

令scri9首o Municipal 	 CNPJ I CPF 	 v'Iidad・  
60746948137001 	 33.645.056/0001-52 	 3lIl2/2c 

Nome I Razao 
BAHIA SHOWS LOCACOES E TRANSPORTE EIRELI 

Fantasia 	 "NAovALIDoPARAFINI 
BAHIA MULTISERVICE 

Natureza 	 Simples Nacional 

Empressa Individual de Resp. 	Optante 

Endere9o 

RUA JOANA ANGELICA 354 
ComDlemento 	 Bairro 

, 	 JUREMA 

Emiss言o: 	27/01/2020 10:40:10 - EMANUELA SANTOS 	C6digo de Verifica9言o: 	AOWMSOYN1 

> 
Observa9'o: 

、  
CNAE PRINCIPAL: 

I 

8230001 ・  Servi9os de organiza9白o de feiras congressos exposi96es e festas 

1813001 - Impressao de material para uso publicitrio 
2441502- Produ9自o de laminados de aluminio 
2542000 - Fabrica"o de artigos de serralheria exceto esquadrias 
2599301 - Servi9os de confec9白o de arma96es met自licas para a constru戸o 
4924800 ・  Transporte escolar 
3702900 ・  Atividades relacionadas a esgoto exceto a gest白o de redes 
2599302 - Servi9o de corte e dobra de metais 
3811400- Coleta de residuos r-iao-perigosos 
4329101 - Instala9ao de painis publicitrios 
3811400- Coleta de residuos n白o-pengosos 
1412601 - Confec●o de pe9as do vestu白rio exceto roupas I ntimas e as confeccionadas sob medida 
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畿  

Presidencia da Republica 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI No 13.979,  DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Texto compilado 

Regulamento  

Regulamento  

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

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

Art. 1。  Esta Lei disp6e sobre as medidas que poderao ser adotadas para enfrentamento da emergencia de 
sa"de p"blica de import自ncia internacional decorrente dc coronavirus respons自vel pelo surto de 2019. 

§1。  As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a prote"o da coletividade. 

§ 2 。 Ato do Ministro de Estado da Saude dispor白  sobre a dura9白o da situa9白o de emergencia de saロde pロblica 
de que trata esta Lei. 

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

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

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

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

Pargrafou nico. As defini96es estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanit白rio Internacional, constante 
'o Anexo ao Decreto n。  10.212,  de 30 de  janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber 

Art. 3。  Para enfrentamento da emerg6ncia de saude publica de importancia internacional decorrente do 
coronavirus, as autoridades podero adotar, no 台  mbito de suas competencias, dentre outras, as seguintes 
medidas: 	(Reda9含o dada  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

~ - isolamento; 

II - quarentena; 

川  - determina9白o de realiza9白o compuls6ria de: 

a) exames m6dicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras dinicas; 

d) vacina9』o e outras medidas profilticas; ou 
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e) tratamentos m白dicos especrficos; 

IV - estudo ou investiga9白o epidemiol6gica; 

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

VI - restri"o excepcional e tempor白ria, conforme recomenda9白o t'cnica e fundamentada da Ag6ncia Nacional 
de Vigil白ncia Sanit白na, por rodovias, portos ou aeroportos de: 	(RedaGao dada  pela Medida Provis6ria n。  926, 
de 2020) 

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

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

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

VIII ー  autoriza"o excepcional e tempor自ria para a importa9ao de produtos sujeitos 白  vigilncia sanit自ria sem 
registro na Anvisa, desde que: 

I 
a) registrados por autoridade sanit白ria estrangeira; e 

b) previstos em ato do Minist白rio da Sa自de. 

§ 1。  As medidas previstas neste artigo somente poder吾o ser determinadas com base em evid白ncias cientificas 
e em an白lises sobre as informa96es estrat白gicas em saude e dever白o ser limitadas no tempo e no espa9o ao minimo 
indispens自vel白  promo9ao e 自  preserva9含o da saude publica. 

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

~ ー  o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de sa自de e a assistencia a familia 
conforme regulamento; 

II ー  o direito de receberem tratamento gratuito; 

Ill - o pleno respeito 白  dignidade, aos direitos humanos e 白  s liberdades fundamentais das pessoas, conforme 
niza o Artigo 3 do Regulamento Sanit白rio Internacional, constante do Anexo ao Decreto n。  10.212,  de 30 de 
o de 2020. 

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

§ 4 。 As pessoas devero sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento 
delas acarretar responsabiliza"o, nos termos previstos em lei. 

§5。  Ato do Ministro de Estado da Saude: 

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

II - conceder a autoriza9白o a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo. 

proviltu no inpioc VI do oaput decito ortigo. 

§ 6。  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saロde, da Justia e Seguran9a Pロblica e da lnfraestrutura 
dispor白  sobre a medida prevista no inciso VI do caput. 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria n。  927,  de 2020) 
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§ 6。-A O ato conjunto a que se refere o§ 6。  poder白  estabelecer delega9白o de compet白ncia para a resolu戸o 

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

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

I - pelo Minist'rio da Saロde; 

II ・  pelos gestores locais de saude, desde que autorizados pelo Minist6rio da Sa"de, nas hip6teses dos incisos 
I, II, V, VI e V川  do caput deste artigo; ou 

川  - pelos gestores locais de saロde, nas hip6teses dos incisos Ill, IV e VII do caput deste artigo. 

S 8。  As medidas orevistas neste artigo, quando adotadas, dever白o resguardar o exercicio e o funcionamento 
de servi9os publicos e atividades essenciais. 	(incluido  pela Medida -'rovisoria nv 9Lb oe ZULU) 

§ 9。  0 Presidente da Repロblica dispor白, mediante decreto, sobre os servi9os publicos e atividades essenciais 
a que se referem o§ 8。. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

ミ  10. As medidas a aue se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execu9ao de servios 
publicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autonzadas, somente poaerao ser aaotaaas 
em ato especfico e desde que em articula"o pr白via com o Orgao regulador ou o Poder concedente ou 
autorizador. 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。  926,  de 2020) 

, R ,，  亡、IoHりH。  つ  「。。＋nh5ハ  。  ～rr Iつ一弘  一rohoIhっHorロに  ー。  nー。。  。fbt。「  n 和n一Innomロntn Hp ぐ一Irnく  

oct Lei. 

Art. 4。  E dispens自vel a licita9ao para aquisi9白o de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergencia de saude p"blica de importancia internacional decorrente do coronavirus 
de que trata esta Lei. 	(Reda9合o dada  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

§ 1 。 A dispensa de licita9ao a que se refere o caput deste artigo 6 tempor白ria e aplica-se apenas enquanto 
perdurar a emerg白ncia de sa"de p"blica de import合ncia internacional decorrente do coronavirus. 

§ 2 。 Todas as contrata96es ou aquisi96es realizadas com fulcro nesta Lei ser白o imediatamente disponibilizadas 
em stio oficial esDecifico na rede mundial de comoutadores (internefl. contendo, no aue couber, al6m das 

~tormaces Drevistas no§  3U do art. 8" da Lei n" 12.52/.  de 18 de novembro de 2011. o nome do contratado, o 
"numero ae sua inscn9ao na K eceita i-eoeral ao brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo ae 

contrata,o ou aquisi,o. 

§ 3 。 Excepcionalmente, ser possivel a contrata戸o de fornecedora de bens, servi9os e insumos de empresas 
que estejam com inidoneidade declarada ou corn o direito de participar de licita9白o ou contratar com o Poder Publico 
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de ロ  nica fornecedora do bem ou servi9o a ser adquirido. 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 4。-A A aquisi"o de bens e a contrata戸o de servios a que se refere o caput do art. 4。  nao se restririge a 
equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condi6es de uso e funcionamento do 
bem adquirido. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

Art. 4。-B Nas dispensas de licita9ao decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condi96es 
de: 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。  926 de 2020) 

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

II - necessidade de pronto atendimento da situa"o de emerg6ncia; 
	

(Incluido  pela Medida Provis6ria n0 
926  de 2020) 

Ill - existncia de risco a seguran9a de pessoas, obras, presta戸o de servi9os, equipamentos e outros bens, 
pロblicos ou particulares; e 	(Inclu ido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 
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IV - limita9白o da contrata9ao 白  parcela necess白ria ao atendimento da situa9白o de emerg白ncia. 	(Incluido 
pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

Art. 4。-C Para as contratac6es de bens, servi9os e insumos necess自rios ao enfrentamento da emerg白ncia de 
que trata esta Lei, n白o ser白  exigida a elabora"o de estudos preliminares quando se tratar de bens e servi9os 
comuns. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

Art. 4。-D O Gerenciamento de Riscos da contrata9言o somente ser白  exigivel durante a gest自o do contrato. 
(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

Art. 4。-E Nas contrata96es para aquisi9ao de bens, servi9os e insumos necess白rios ao enfrentamento da 
emergencia que trata esta Lei, sera admitida a apresenta9ao de termo de referncia simplificado ou de projeto b白sico 
simplificado. 	(Inclu'do  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

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

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

lI-fundamenta戸o simplificada da contrata戸o; 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 926,  de 2020) 

Ill - descri9白o resumida da solu"o apresentada; 	(Incluido  pela Medida Provisoria no 926 de 2020) 

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

'V - crit6rios de medi9白o e pagamento; 	(Incluido pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

VI - estimativas dos pre9os obtidas por meio de, no minimo, um dos seguintes par白metros: 	(Inc面  
Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

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

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

d) contrata96es similares de outros entes publicos; ou 	(Includo  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

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

VII - adequa9ao or9ament白ria. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

qjfecos de que trata o inciso VI do caput. 	(Incluldo pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 
§ 3 。 Os pre9os obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput nao impedem a contrata9白o pelo 

Poder P"blico por valores superiores decorrentes de oscila96es ocasionadas pela varia"o de pre9os, hip6tese em 
que dever haver justificativa nos autos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria ri。  926 de 2020) 

Art. 4。-F Na hip6tese de haver restri9ao de fornecedores ou prestadores de servi9o, a autoridade competente, 
excepcionalmente e mediante justificativa, poder自  dispensar a apresenta9白o de documenta"o relativa a regularidade 
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilita"o, ressalvados a exig6ncia de 
apresenta9ao de prova de regularidade relativa 白  Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXX川  do  
caput do art. 7。  da Constitui豆o. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

Art. 4。-G Nos casos de licita戸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 sero reduzidos pela metade. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  926 de 2020) 

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

§ 2 。 Os recursos dos procedimentos licitat6rios somente ter豆o efeito devolutivo. 	(Incluido  oela Medida  
'-'rovisoria n' SIb aeZ UZU) 

§ 3 。 Fica dispensada a realiza●o de audincia p自blica a que se refere o art. 39 da Lei n。  8.666,  de 21 de 
Junho de 199却ara as licitaes de que trata o caput. 	(inkiido pela Medida Provisria n0 926, de 2020) 

I 

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

Art. 4。-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administra●o publica podera 
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condi96es contratuais, acrscimos ou supress6es 
ao objeto contratado, em at6 cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 	(Incluido  pela Medida 
Provis6ria no 926,  de 2020) 

Art. 5。  Toda pessoa colaborar白  com as autoridades sanitrias ria comunica戸o imediata de: 

I - possiveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus; 

II - circula戸o em 白  reas consideradas como regi6es de contamina9白o pelo coronavirus. 

Art. 6。  E obrigat6rio o compartilhamento entre 6 rg白os e entidades da administra9ao publica federal, estadual, 
distrital e municipal de dados essenciais 白  identifica"o de pessoas infectadas ou com suspeita de infec9白o pelo 
coronavirus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagaG百o. 

§ 10 A obriga9ao a que se refere o caput deste artigo estende-se 白  s pessoas juridicas de direito privado 
quando os dados forem solicitados por autoridade sanit白na. 

§ 2。  0 Minist'rio da Sa心de manter自  dados p自blicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em 
vestiga"o, relativos 白  situa"o de emergencia pロblica sanit白ria, resguardando o direito ao sigilo das inforrria96es 

pessoais. 

Art. 6。-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concess言o de suprimento de fundos e por item de 
despesa, para as aquisi加es e contrata96es a que se refere o caput do art. 4。, quando a movimenta9ao for realizada 
por meio de Cartao de Pagamento do Governo: 	(Incluido  pela Medida Provis6ria ri。  926 de 2020) 

~ ー  na execu9ao de servi9os de engenharia, o valor estabelecido na alinea' a" do inciso I do caput do art. 23 da 
Lei n。 8.666 de 21 de  junho de 1993' e 	(Incluido  pela Medida Provisdria n。 926,  de 2020) 

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

Art. 6。-B Ser白o atendidos prioritariamente os pedidos de acesso a informa9白o, de que trata a Lei n。  12.527 de 
2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emerg6ncia de saude pロblica de que trata esta Lei. 
(Incluido  pela Medida Provis6ria ri0 928,  de 2020) 

§ 1。  Ficarao suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso a informa9白o nos 6 rg白os ou nas entidades 
'aadministra"o publica cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabaiho ou equivalentes e 
we, necessanamente, aepenaam cie: 	cinciuicio  petaM eaiaa hrovlsoria rr りZどl  cie Z UZU) 

I - acesso presencial de agentes pロblicos encarregados da resposta; ou 	 (Incluido  pela Medida 
Provis6ria n。  928 de 2020) 

II - agente p"blico ou setor prioritanamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situa9ao de 
emergencia de que trata esta Lei. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928 de 2020) 

§ 2。  Os pedidos de acesso a informa"o pendentes de resposta com fundamento no disposto no§ 10 devero 
ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade 
publica a que se refere o Decreto Legislativo n。  6,  de 20 de mar9o de 2020, 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  
旦2旦,  de 2020) 

§ 3。  N昏o sero conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a pedido de informa,o 
negados com fundamento no disposto no§ 1。. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。 928,  de 2020) 

trata 。繋槍留認喪監競岩需監窓＝忠鷲澱票驚と鷲穿忠鷲，留標票驚 d三』豊  
Prr,,iぐ .riコ  no Q7只  dロ つriつn、  

一 ， 50 Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso 白  informa戸o de 
que trata a Lei flv iz.z,  aeZ uii. 	(InciulGo  pela Meaicla l-'rovlsoria n。  928 de 2020) 

www.planalto.gov.br/ccivii,03/_ato201  9-2022/2020/lei/Li 3979.htm 	 5/6 



15/0412020 	 Li 3979 

Art. 6。-C N白o correro os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em 
processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo n。  6, de 
2020. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928,  dc 2020) 

Pargrafo り  nico. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplica"o de san96es 
administrativas previstas na Lei n。 8.112,  de 1990, na Lei n。  9.873,  de 1999, na Lei n。  12.846,  de 2013, e nas demais 
normas aplic白veis a empregados publicos. 	(Incluido  pela Medida Provis6ria n。  928,  de 2020) 

Art. 7。  0 Minist白rio da Saude editar os atos necess白rios 白  regulamenta9白o e operacionaliza9ao do disposto 
nesta Lei. 

,eね母郵キe-do 2010. 

Art. 8。  Esta Lei vigorar enquanto perdurar o estado de emerg6ncia de sa"de internacional decorrente do 
coronav(rus respons白vel pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4。-H, que obedecer白o ao 
prazo de vigencia neles estabelecidos. 	(Reda9白o dada  pela Medida Provis6ria n。  926,  de 2020) 

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

Brasilia, 6 de fevereiro de 2020; 199。  da Independ6ncia e 132。  da Repロblica. 

lAIR MESSIAS BoLsoNARo 
ーSergio Moro 

Luiz Henrique Mandetta 

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

MUNICiPIO DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

DECRETO No. 135/2020. 

De 23 de maro de 2020. 

Disp6e sobre as novas medidas tempor白rias de enfrentamento 

e de preven9白o da emerg6ncia em saude publica decorrente 

do Coronavirus - COVID-1 9 no Municipio de Po9des - BA. 

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

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

Considerando o disposto no art. 196 e seguintes da Constitui9白o Federal; 

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

Municipio de Po96es - BA; 

Considerando a Lei 13.979/2020; 

Considerando a Portaria 188/2020 do Minist6rio da Sa"de; 

Considerando a existencia de pandemia do Coronavirus - COVID-19 

declarada pela Organiza9白o Mundial de Saude (OMS); 

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

confirmado no Municipio de Po96es - BA, a situa9ao de emerg白ncia demanda 

emprego de medidas de preven9白o, controle e conten9百o de riscos 白  saude publica; 

Considerando o r白pido avan9o da pandemia do Coronavirus - COVID-19 

em territ6rio nacional; 

Considerando a necessidade de ado9ao de novas medidas temporrias 

de enfrentamento e preven9白o da emerg6ncia em sa自de pロblica decorrente do 

Coronavirus - COVID-19 no Municipio de Po96es - BA, al6m das elencadas nos 

Decretos 131 /2020 e 134/2020 

D E C R E T A: 

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

131/2020 e 134/2020 com vistas para o enfrentamento e preven9白o da emergencia 

em saude p"blica decorrente do Coronavirus - COVID-1 9 no Municipio de Po96es - 

BA. 

Pr'a da Bandeir. n。  02. Bairro Ce''Bo. CEP 45260-000. Po96es - BA 

CERTIFICA AO DIGITAL: MN2LYICHF/OTJG2UK4BWCW 

Esta edi9ao encontra-se no site oficial deste ente. 



MUNICIPIO DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

Art. 2。. A suspens白o dos alvar自s e a interrup9ao do funcionamento de 

qualquer atividade de: 

~ - 	lojas de com白rcio varejista e atacadista; 

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

ambulantes, food-trucks, conveni6ncias e similares; 

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

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

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

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

fisico e destinados a quaisquer pr自ticas esportivas; 

clinicas de esttica e sal6es de beleza; 

clubes, associa96es recreativas e similares; 

balne白rios, clubes poliesportivos, clubes de servi9o e de lazer; 

hot白is, pousadas e hospedarias; 

igrejas e locais destinados a cultos religiosos e espirituais; 

servios de transporte de passageiros de mototaxi e de van; 

Xl - quaisquer outros servi9os ou atividades, publicos ou privados, n白o 

expressamente excetuados no presente decreto ou que importem em concentra9ao 

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

pessoas. 

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

continuar em funcionamento desde que exclusivamente para atendimento de 

servi9os de entrega em domicilio (delive,y). 

§ 2。. Os servi9os de hot白is, pousadas e hospedarias poderao permanecer 

em funcionamento para clientes j白  hospedados 

Art. 3。. A suspens白o dos alvar白s e a interrup戸o do funcionamento 

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

~ ・ 	servi9os de saude, farm自cias, assist白ncia medica e hospitalar; 

II - 	hipermercados, supermercados, mercados, a9ougues, peixarias, 

hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos; 

Ill - lojas de venda de alimenta9さo e medica"o para animais; 

PmFada Be,,deiero ,' 02. B日町oCm「ロ,CEP 45.260-000. P叫6os -s BA. 
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IV - lojas de venda de 白  gua mineral; 

V- 	padarias; 

VI - gera9白o, transmiss白o e distribui9白o de energia el白trica e de g白s; 

VII - ilumina9白o p自blica; 

V川  - tratamento e abastecimento de 白  gua; 

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

X - 	processamento de dados ligados a servi9os essenciais; 

Xl - telecomunica96es e internet; 

XII - seguran9a privada; 

XIII - servi9os funer自rios; 

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

XV - bancos, correspondentes banc白rios, lot6ricas e cooperativas de 

cr白dito; 

)(VI - servi9os de fornecimento de oxig白nio; 

XVII - postos de combustivel 

§ 1o. Os atendimentos nos consult6rios odontolgicos serao restritos a 

pacientes de emergencia, mediante agendamento, proibida aglomera96es em sala 

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

preven9白o ao cont白gio e conten9白o da propaga9白o do Coronavirus - COVID-19 

§ 2o. Os atendimentos nas clinicas de fisioterapia somente se darao em 

car白ter de urgencia, mediante justificativa apresentada em relat6rio m6dico, adotada 

as medidas estabelecidas pelas autoridades de saude de preven9白o ao cont白gio e 

conten,o da propaga9白o do Coronavirus - COVID-19. 

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

realizar viagens com IimitaG白o a trs passageiros, com vidros abertos, adotada as 

medidas estabelecidas pelas autoridades de saude de preven9合o ao cont白gio e 

conten9白o da propaga9ao do Coronavirus - COVID-1 9. 

Art. 40. Os estabelecimentos constantes no art. 30 devem adotar as 

seguintes medidas: 

I - 	adotar e/ou refor9ar medidas de higieniza9ao; 

Pro9a da 日e,,doIra. n" 02, Bairvo Cento, CEP 4526ロ』00, PD96e5 -PD96e5 BA 

CERTIFICACAO DIGITAL: MN2LYICHF/OTJG2UK4BWCW 

Esta edi9白o encontra-se no site oficial deste ente. 
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II - 	disponibilizar na entrada do estabelecimento e em lugares 

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

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

empregados; 

川  - disponibilizar aos seus empregados m白scaras de prote戸o; 

IV - manter ventilados todos os ambientes; 

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

eficaz, a fim de evitar a aglomera9言o de pessoas dentro e nas imedia96es do 

estabelecimento aguardando atendimento; 

VI - manter a organiza9白o das filas, dentro e nas imedia96es do 

estabelecimento, de modo que haja a dist合ncia minima de um metro entre os 

clientes; 

VII - disponibilizar de empregados em quantidade suficiente para os fins 

constantes nos incisos V e VI. 

Art. 50. Os6 rgaos publicos que prestam servi9os p"bicos essenciais e 

permanentes dever白o permanecer em funcionamento, consoante determina9ao das 

Secretarias Municipais. 

Par白grafo ロ  nico. Os6 rg白os publicos tratados no caput devero obedecer 

白s medidas do art. 4 deste decreto. 

Art. 6。. Os vel6rios e celebra96es de despedida ocorridos no Municipio de 

Po96es - BA dever白o ter acesso rotativo de pessoas na sua 白  rea interna limitada 白  

presen9a de no maximo dez pessoas, vedada a aglomera9ao no entorno das 

depend白ncias do vel6rio. 

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

no m白ximo tr6s horas 

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

ser fechados e reabertos somente no dia seguinte. 

Praa da Bandeira. r 。  02, Bairro Centro, CEP 45.260.000, Po96es - BA. 

CERTIFICACAO DIGITAL: MN2LYICHF/OTJG2UK4BWCW 
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Art. 7。. As pessoas fisicas e juridicas devero sujeitar-se ao cumprimento 

das medidas previstas neste decreto e o seu descumprimento acarretar白  sua 

responsabiliza9白o, nos termos previstos em Lei 

Art. 8。. As medidas previstas neste decreto tero prazo de quinze dias e 

podero ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situa9白o 

epidemiol6gica do Municipio 

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

no art. 13 do decreto 134/2020 serao de quinze dias corn vig6ncia a partir da 

publica戸o deste decreto. 

Art. 90. Criam-se barreiras de orienta9白o e controle sanitrio a serem 

regulamentadas pela Secretaria Municipal de Saude 

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publica9ao, 

revogando as disposi6es dos arts. 30, 40, 50, 6o, 9o e 10 do Decreto 134/2020, assim 

como as demais disposi96es em contr白rio 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito, Po96es - BA, 23 de mar9o de 2020. 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Pr日‘a da Bendetra, nn 02. Beirro Centro, CEP 45.260.000. Po9one - BA 

CERTIFICACAO DIGITAL: MN2LYICHF/UTJG2UK4BWCW 

Est日  edi"o encontra-se no site oficiei deste ente. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

田t 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
SETOR DE CONTABILIDADE 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Sa自de, determino que Vossa Senhoria 
informe quanto a exist白ncia de recursos or9ament白rios capazes de atender 白  respectiva despesa - 
presta9白o de servios na loca9白o de estrutura met白lica com lona, disciplinadores para separa戸o 
de aglomera96es, fechamentos para barreiras sanitrias e toldos 3x3 para as barreira sanit白rias, 
que serao destinadas para nova instala9白o do hospitalque ser destinadas a receber possiveis 
pacientes com sintomas e diagnostico ao novo coronavirus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sa"de. 

Gabinete do Pref. to, 23 de abril de 2020. 

LeandroQ '.Jo Mascbrenhas- - . Municipl 



畿 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
智I CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCCIES 
01; 	CNPJ: 14.200.242/0001-65 

DO SETOR CONTABIL DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

DO SETOR CONTABIL DE CONTABILIDADE 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o pleito ali 
apresentado deve ser atendido, com a urg色ncia solicitada, posto que h白  disponibilidade financeira e 
orament白ria com a lei Orament白ria Anual e Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de 
Diretrizes Or9ament白ria, sendo que a despesa da presente solicita9ao ser custeada pela 
UNIDADE ORGAMENTARIA, conforme segue abaixo 

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

Unidade 
Orçamentária 

30700 - Secretaria Municipal de Saúde 

030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068 — Enfrentamento de emergência 
COVID-19 

em Saúde - 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 

Fonte 14 - Transferência de Recursos 

Po96es - BA, 24 de abril de 2020 Poções - BA, 24 de abril de 2020. 

Atenciosamente, Atenciosamente, 

. • 
t'avo Correia Silva~ 

'etor de Contabilidade 
tavo Correia Silva 

etor de Contabilidade 



Leandro 	jo Ma41carenhas 
iviunictuai 

I! 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 Sa6de, encaminha para deferimento e aprova9ao desta 

Procuradoria, referente ao processo administrativo n。  102/2020, considerando a necessidade do 

presta9ao de servi9os na loca9ao de estrutura metalica com lona, disciplinadores para separa9ao de 

aglomera96es. fechamentos para barreiras sanitrias e toldos 3x3 para as barreira sanitarias, que sero 

destinadas para nova instala9ao do hospitaique ser自  destinadas a receber possiveis pacientes com 

sintomas e diagnostico ao novo coronavirus (COVID-19). em atendimento a Secretaria Municipal de 

Saude. 

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

legalidade, em conformidade com a Lei 8.666/93. a fim de que a Comissao de Licita9ao possa 

executar suas atribui96es com a modalidade/procedimento apropriada. 

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

Gabinete do Prefeito, 27 de abril de 2020. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

PARECER JURIDICO 

DISPENSA DE LICITA9AO 
29 de abril de 2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURDICO 

EMENTA: Processo Administrativo n. 0102/2020. 

Dispensa n. 084/2020. 

Objeto: Loca戸o de estrutura metlica com lona e 

disciplinadores para a. conten9含o de aglomera'6es, e 

fechamento para barreiras sanitrias destinadas para as 

novas instala'6es do Hospital para atendimento de 

possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico ao 

Coronavirus, como medida preventiva ao COVID-19 

neste municipio. 

Assunto: Parecer Juridico 

CONTRATADO: BAHIA SHOWS LOCACOES E 

TRANSPORTES EIRELI 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

formulado pelo Exmo. Sr. Prefeito versando sobre a Contrata戸o direta 

por dispensa de licita戸o referente a Loca9ao de estrutura metlica com 

lona e disciplinadores para a conten9谷o de aglomera96es, e fechamento 

para barreiras sanitrias destinadas para as novas instala96es do Hospital 

para atendimento de possiveis pacientes com sintomas e diagn6stico ao 

Coronavirus, como medida preventiva ao COVID-19 neste municipio. 

Para este fim, a Secretaria ordenadora justificou a 

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

objeto desta dispensa, bem como cota96es que demonstram que a 

empresa apresentou o melhor custo-beneficio 

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

servi9os, compras e aliena96es a ser feita por6 rgさos p"blicos dever白  ser 

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

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

devidamente atualizada pelo decreto n29.412/18. 

P9a. da Bandeira,O2 - Centro-Po96es/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 
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versa sobre a licita戸o: 

ILicita戸o e o procedimento administrativo mediante o qual a 

Administra戸o seleciona a proposta mais vantajosa para o 

contrato de seu interesse". 

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

saude publica vivenciada nos ltimos meses por diversos paises, 

decorrente da dissemina9谷o e prolifera戸o de um novo coronavirus 

(covid-19), inclusive o Brasil 

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

virus se propaga, o Estado brasileiro vem adotando algumas provid6ncias 

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

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

enfrentamento da emerg6ncia de saude publica de import合ncia 

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

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

direta nos casos de aquisi9含o de bens, servi9os, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da emergencia de saude publica 

decorrente da doen9a. 

Afim de facilitar e a assistir o enfrentamento ao surto do 

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

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

dispensa de licitag谷o para contrata96es voltadas ao enfrentamento da 

situa9谷o emergencial. 

Assim fora redigido o art. 49, caput, do referido diploma, in 

verbis: 

Art. 49 - E dispens自vel a licita戸o para aquisi中o de 
bens, servi9os, inclusive de engenharia, e insumos 

destinados ao enfrentamento da emerg6ncia de 

saude publica 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 publica que se anunciava, 

P9a. da Bandeira,02 - Centro-Po96es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 

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

licita'6es, mas ao pr6prio regime de dispensa de licita9百o previsto na Lei 

n2 8.666/93. 

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

parecer sobre o tema: 

(...) para a configura戸o da contrata戸o direta 

emergencial por dispensa de licita戸o, devem ser 

preenchidos os seguintes pressupostos: 

a) Demonstra戸o concreta e efetiva de que a 

aquisi9さo de bens e insumos de saude sero 

destinados ao enfrentamento da emergencia de 

sa"de 	p自blica 	de 	importancia 

internacional decorrente do coronavirus; 

b) Demonstra戸o de que a contrata戸o 白  via 

adequada e efetiva para eliminar o risco. 

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

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

como dota戸o or9ament白 ria. 

Pelo exposto, opina-se pelo prosseguimento da contrata9o 

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

inciso IV da lei 8.666/93, art. 04 da Lei n9 13.979/2020 e Decreto Federal 

n29.412/18. 

E o parecer. 

Po96es/Bahia, 29 de Abril de 2020. 

YANNMACEDO MATOS 

ASSESSORA JY刊DICA - OAB/BA 51735 

P9a. da Bandeira,02 - Centro-Po96es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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A 

MINUTA DO CONTRATO No 	/2018 MINUTA DO CONTRATO N° /2018 
CONTRATO 	 DE 
FORNECIMENTO/PRESTA9AO DE SERVI9OS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POCOES, E A EMPRESA 

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
publico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm.。  
Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a 
empresa 	 , pessoa Jurdica, Inscrito no CNPJ sob o n。 	 , com 
endere9o na 	, n。 	，  CEP 	, Bairro 	, 	, representado por, 
	 , Portador da C6dula de Identidade sob o no 	 e CPF sob o 
no 	 , aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi96es da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato 
de Fornecimento/Presta9白o de Servios, mediante as cl白usulas e condi6es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 ・  Constitui objeto deste contrato a presta9白o de servios na loca,o de estrutura met自lica com 
lona, disciplinadores para separa9白o de aglomera96es, fechamentos para barreiras sanit自rias e 
toldos 3x3 para as barreira sanit自rias, que ser白o destinadas para nova instala9白o do hospital que 
ser destinadas a receber possiveis pacientes com sintomas e diagnostico ao novo coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PogõEs, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito 
público, com sede na Praça da Bandeira, 024 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.° 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° 
Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE e a empresa e a 
empresa 	 , pessoa Jurídica, Inscrito no CNPJ sob o n° 	 , com 
endereço na 	 , n° 	, CEP 	, Bairro 	 , representado por, 

, Portador da Cédula de Identidade sob o n° 	 e CPF sob o 
n° 	 , aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposigões da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato 
de Fornecimento/Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto deste contrato a prestação de servigos na locação de estrutura metálica com 
lona, disciplinadores para separação de aglomerações, fechamentos para barreiras sanitárias e 
toldos 3x3 para as barreira sanitárias, que serão destinadas para nova instalação do hospital que 
será destinadas a receber possiveis pacientes com sintomas e diagnostico ao novo coronavírus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. 

1.2 	- A contrata9白o dos servios ou fornecimento submete-se a Lei n。  8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas ulteriores altera96es ou substitui6es. 
1.4 	- A presente contrata9白o est白  vinculada a DISPENSA DE LICITA9AO no 	/2020, com 
base no, art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Federal no 9.412/2018 e Portaria do Minist6rio 
da Sa白de n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 40, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020; 
1.5 	- A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato, acr白scimos 
ou supress6es na aquisi9白o dos materiais objeto da presente licita,o, de ate 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 

1.2 	- A contratação dos servigos ou fornecimento submete-se á Lei n° 8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas ulteriores alterações ou substituições. 
1.4 	- A presente contratação está vinculada a DISPENSA DE LicrrAçÂo n° 	/2020, com 
base no, art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n° 9.412/2018 e Portaria do Ministério 
da Saúde n° 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4°, incluindo a medida provis6ria n° 926/2020; 
1.5 	- A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos 
ou supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n° 8.666/93 com as 
alterações da Lei n° 8.883/94. 

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

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

Unidade 
Orçamentária 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068 — Enfrentamento de emergência 
COVID-19 

em Saúde - 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 — Material de Consumo 
Fonte 14 - Transferência de Recursos 

2.2 - A vigncia deste contrato ser at
pe「めdoac「“emd ,p
e「めdoac「“emd

a contados a 
p
artir da data de sua

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

当 C留漂驚響需讐認託然爵l湾鷲標恕認ECUOuo do serv埠。 ou 
iornecimenio ao contrato. 
3.2 - O valor total deste contrato e de 	 

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

III - CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E EXECUÇÃO 
3.1 - Os valores da planilha de custo acompanhará a nota fiscal de execução do serviço ou 
fornecimento do contrato. 
3.2 - 0 valor total deste contrato é de 
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3.2.1 - O pagamento atrav6s da apresenta9ao da Nota Fiscal/Fatura de cada etapa do servio, da 
seguinte forma: 
3.3 - Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/Fatura, o documento 
ser自  imediatamente devolvido para substitui 白o e/ou emiss白o de Nota de Corre9白o, ficando 
estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser considerado para efeito de qualquer reajuste ou 
atualiza9白o do valor contratual. 
3.4 - O fornecimento do objeto licitado ser白  diariamente, ap6s a solicita9ao da Contratante atrav6s 
de seu Org白o respons白vel: 
3.5- 0 recebimento do objeto desta licita9白o, obedecer 白  s normas fixadas na Lei 8.666/93, e as 
demais disposi96es constantes neste contrato. 
3.6-Competir白  ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscaliza9白o da entrega do objeto e 
registrar todas as ocorr白ncias e as defici白ncias verificadas em relat6rio, cuja c6pia ser白  
encaminhada 白  contratada, objetivando a imediata corre9白o das irregularidades apontadas 
3.7- A a9白o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, nao eximir 白  contratada de 
total responsabilidade na execu9ao do contrato. 
3.8 - Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  estao 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 - OBRIGAC6ES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados 白  Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

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

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

b) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incid白ncias 
fiscais e contribui6es de qualquer natureza ou esp白cie, encargos sociais, trabalhistas, 
previdencirios, salrios e quaisquer outros encargos necess白riosa perfeita execu9白o do 
objeto deste contrato; 

C) Cumprir e fazer cumprir as normas de seguran9a e medicina do trabalho, previstas na 
legisla9白o pertinente; 

d) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a 
Contratada, independentemente de solicita9白o; 

e) Responsabilizar-se pelo 6 nus resultante de quaisquer a96es, demandas, custos e desnesas 
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados. DreDostos e/ou 
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrente's - dea96扇  
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por for9a de lei, relacionadas corno cumprimentdo 
presente contrato; 

f) Cumprir, fielmente, as obriga96es assumidas, de modo aue os servicos contratados se 
realizem com esmero e perfei 白o, executando-os sob sua inteira resnonsabHidade 

g) A empresa contratada dever disponibilizar um tanque exclusivo 'paraoarrnaenamento e 
abastecimento do combustivel da Contratante; 

h) A CONTRATADA dever自  manter, durante toda a execuc白o do Contrato. todas as corirIirAec r4 
照り！!！駿,。 e qualifica9白o exigidas na licita9白o, conforma previsto no Art弱品ぶ萩晶a Lei n 
8.666/93 

Pargrafo o nico: A empresa dever aoresentar itjntn r'.nm コIR、  nnfつ1\"hつIIi。、。I一，‘‘一‘ー一‘一、．  
1. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 
2. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Estadual; 
3. Prova de regularidade junto a Fazenda Federai, referente a Divida Ativa da Unio e 

Tributos Federais; 
4. Prova de reauIaridade iijntn コ  n F(TS. 
o. rrova ae regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 
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V - CL USULA QUINTA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi96es pactuadas neste e os prazos para 

pagamento; 
a) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vig6ncia do contrato, a execu9白o dos 

servios ora contratados, solicitando todas as informa96es que julgar necess白rio; 
b) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Dirio 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,§ 1。  da Lei n。  8666/93 com as 
altera96es da Lei no 8.883/94; 

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

d) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu9白o dos servi9os, com poderes plenos para gerenciar t白cnica e administrativamente o 
mesmo; 

e) Fornecer, em tempo h自bil, 白  CONTRATADA todos os elementos t6cnicos e administrativos, 
necess白rios 白  execu9ao dos servi9os, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 
sero realizados os servios, objeto deste contrato. 

VI - CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
6.1 -A CONTRATADA poder白o ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na lei n。  
10.520/02 e no 8.666/93 
6.2 ・  A inexecu9ao total ou parcial injustificada, a execu9白o deficiente, irregular ou inadequada dos 
produtos ou servios objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condi6es 
estipulados, implicar白  na aplica9白o das penalidades contidas na Legisla9百o em vigor 
6.3 - Al6m das penalidades previstas no "caput", e sem prejuizo das mesmas, a contratada ficar白  
sujeito 白  s san96es, a seguir relacionadas: 

I)Advert白ncia; 
l)Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecu9白o total; 
II) Rescis白o unilateral do contrato, na hip6tese de ocorrer o previsto no inciso II, sem 

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

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

IV) Suspens白o temporria do direito de participar em licita9白o e impedimento de contratar 
com a Contratante por prazo de at6 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 comunica9白o, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente 
6.5 - Para a aplica9白o das penalidades aqui previstas, a contratada ser notificada para 
apresenta●o de defesa pr白via, no prazo de 05 (cinco) dias 自  teis, contados a partir da notifica9白o. 
6.6 - As penalidades previstas neste contrato s白o independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas 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 obriga96es mencionadas na cl自usula segunda, fica a contratada 
sujeitoa multa diria de 0,1 % (um d白cimo por cento) do valor da contrata9白o, contados a partir do 
primeiro dia subsequente 白  notifica9白o de infra9ao contratual at6 o 30。  (trig白simo) dia do 
inadimplemento. 
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6.8.1 - Ultrapassado este limite, incidir白  multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratual, atualizado monetariamente. 
6.9 ・  Caso a contratada n白o assine o contrato no prazo fixado pela CONTRATANTE, ficar sujeito a 
multa de at白  5% (cinco por cento) sobre o valor estimado de contrata9白o. 

VII ・  CLAUSULA S亡TIMA - DA RESCISAO E INEXECU9AO 
7.1 ・  O presente contrato poder白  ser rescindido de acordo com as normas constantes da Lei n。  
8.666/93. 
7.2 - O descumprimento de qualquer cl自usula deste contrato, bem como de quaisquer disposi6es 
legais que a ele se apliquem, importar白  na sua imediata rescis白o, sem prejuizo de repara9ao, pela 
parte faltosa, dos danos advindos desta rescis白o 
7.3 - A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequ白ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e 
suas alteraゆes・  
Paragrafo Unico - Nas hip6teses de rescis白o com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei n。  
8.666/93, n白o cabe ao Contratado direito a qualquer indeniza9白o. 

● 器蕊認恕器盟Aimp讐踏怒合撤器響器％ obriga9白o trabalhista, direta 

ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a 
salvo de qualquer litgio, assumindo todas as obriga96es fiscais, trabalhistas e previdenci白rias 
referentes ao pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste. 
IX - CLAUSULA NONA - COBRANCA JUbICIAL 
As import白ncias devidas pela Contratada ser白o cobradas atrav白s de processo de execu,o, 
constituindo este Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9白o ou compensa"o de crditos, sempre que possivel. 

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

Po96es, 	de 	  de2020. 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Municipio de Po96es - BA 

Contratante 
Secretaria Municipal de Saロde 

Contratante 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratado 

TESTEMUNHAS: 

1 ー  

CPF: 
2 一  

CPF: 
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LA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Comissao Permanente de Licita9ao. 

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 Cont自bil, 

visando a presta9ao de servi9os na loca9ao de estrutura metlica com lona, disciplinadores para 

separa9ao de aglomera96es, fechamentos para barreiras sanitrias e toldos 3x3 para as barreira 

sanitarias, que serao destinadas para nova instalaao do hospitalque ser自  destinadas a receber 

possiveis pacientes com sintomas e diagnostico ao novo coronavirus (COVID-19), em atendimento a 

Secretaria Municipal de Saude, conforme especifica9まo 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 

Ministdrio da Saude n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 40, incluindo a medida provis6ria n。  

926/2020, e suas posteriores altera96es a fim de que a Comissao de Licita9ao proceda com os 

trmites legais, conforme Legisla頭o especifica em vigor. 

Po96es, 30 d; a'ril de 2020. 

Leandro ' ra jo Mas' arenhas 

refeits Municital 
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TERMO DE DISPENSA 
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Po96es - BA, 30 de a' ii de 2020. 

Joao Pedro Ri. 、. ・  is Nasciment 

Keli Crisfi 
Memb 

Pre 

ima '' os Gomes 
da Comissao 

，・・一 ● ‘Comissao 

Mhr嘉きTeixeir譲-aocha 
Membro da Comisso 
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TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N。  084/2020, VINCULADO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 102/2020 

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Po96es necessita proceder prestaao de servi9os na 
loca9ao de estrutura met自lica com lona, disciplinadores para separa9o de aglomera96es, fechamentos para 
barreiras sanitarias e toldos 3x3 para as barreira sanitrias, que serao destinadas para nova instala9ao do 
hospitaique serd destinadas a receber possiveis pacientes com sintomas e diagnostico ao novo coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. Por isso, e para restabelecer a ordem e o bom 
funcionamento do ente pbblico pe9o que se firme contrato com respectiva empresa abaixo por apresentar 
proposta mais vantajosa, obedecendo a s normas da Lei 8.666/93. conforme especifica o da Secretaria 
Municipal de Sa"de solicitante do objeto; 

CONSIDERANDO o Parecer emitido pela Assessoria Juridica desta Prefeitura que recomendou por 
Dispensa de Licita9ao; 

CONSIDERANDO que a empresa atendeu as exigencia de qualificaao tiscal e trabalhista e juridica; 

CONSIDERANDO que ha disponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos da 
contrataao, conforme informa9o do contador deste Municipio. 

CONSIDERANDO art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Federal n。  9.412/2018 e Portaria do 
Minist6rio da Saude n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 40, incluindo a medida provis6ria n。  926/2020. 

CONSIDERANDO, que a rela9ao do art. 197 com o inciso XXI do art 37, ambos da Constitui9o,6 da 
perfeita harmonia. Os termos da lei descritos no art. 37 nos faz crer se trata do Poder Publico local a 
competencia. Referida competencia se espraia pelas seguintes materias: a) regulamenta9ao: b) fiscaliza9ao; c) 
controle; d) execu9ao do servi9o, que poderd ser feita diretamente ou atrav6s de terceiros e tambdm por pessoa 
fisica ou juridica de direito privado. 

CONSIDERANDO, duas certeza: a) a administraao p"blica, como regra, deve contratar por meio de 
licita9ao; b) o Poder politico local jamais se eximira de prestar o servi9o publico a sua popula弾o. Ambos so 
principios constitucionais expressos, portanto, principios que devem ser obedecidos por todas as normas do 
Estado, inclusive pela Lei n。 8.666/93. 

CONSIDERANDO, que os pre9os estao dentro do praticado no mercado, preenchem as condi96es e 
requisitos para atender ao objeto solicitado, cujo contrato devera ser celebrado com observancia das regras 
previstas da 8.666/93, precipua da Administraao, criou-se imediatamente o interesse coletivo primario 
visando o interesse social. CONSIDERANDO Este momento exige que as a6es para aquisi96es de materiais 
e servi9os para o combate ao novo coronavirus sejam a geis para atender a demanda da pandemia. Porm,' 
essencial zelar pelo compromisso coin a transparncia das a96es e o fortalecimento de iniciativas que ampliem 
o controle 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 ser ,i9os necessrios ao atendimento das 
finalidades precipuas da Administra9ao. Por essas raz6es comissao cumpre o apontado no parecer Juridico, 
para a contrataao de BAHIA SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI, inscrito no CNPJ sob n。  
33.645.056/0001-52, com endere9o comercial a Rua Joana Ange, n。  354 A, Jurema, Tanha9u-BA. CEP: 
46.600-000, com valor R$ 30.01J i (trinta mil reais .'; . tre-se e Publique-se. 
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ATA/PARECER DA COMISSAO 
● 

e  



presta9白o de servios na loca9ao de estrutura met白lica com lona, disciplinadores para 
separa9白o de aglomera96es, fechamentos para barreiras sanit白rias e toldos 3x3 para as 
barreira sanit白rias, que sero destinadas para nova instala,o do hospitaique ser 
destinadas a receber possiveis pacientes com sintomas e diagnostico ao novo 
coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde. 

Objeto 

BAHIA SHOWS LOCA9OES E TRANSPORTES EIRELI, inscrito no CNPJ sob n。  
33.645.056/0001-52, com endere9o comercial a Rua Joana Ang白, n。  354 A, Jurema, 
Tanha9u-BA, CEP: 46.600-000. 

. 	Contratado 

Po96es - Ba, 30 de a bl de 2020 

Jo白o Pedro 

Keli Cristin
. ,Membr. 

a anos Comes 
a Comiss白o 

×～ーーへ’’やとコ・～、了でさ一  
Marlucia Teixeira Rocha 
Membro da Comiss白o 

欝 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
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驚蒜葺雀到欧lItブ  

ATA 
PARECER SOBRE A DISPENSA 

Modalidade 	 N"mero 
DISPENSA DE LICITA9AO 084/2020 

Reuni白o da Comiss白o Permanente de Licita9白o da Prefeitura Municipal de Po96es, nomeada pela 
conforme Portaria n。  001/2020. Reunida com a finalidade especifica de instru9白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 Ministrio da Saude no 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4o, incluindo a medida 
provis6ria n。  926/2020, modificada pela Lei n。  8.993/94 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Jurdica Municipal, essa Comiss白o dar andamento ao processo de Dispensa de 
Licita9白o, para a contrata9白o de BAHIA SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI, inscrito 
no CNPJ sob n。  33.645.056/0001-52, com endere9o comercial a Rua Joana Ang6, n。  354 A, 
Jurema, Tanha9u-BA, CEP: 46.600-000, com um valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
Ap6s an白lise profunda sobre a contrata9ao em comento, ressaltando ter sido dada a devida 
importancia ao fato de que o pre9o apresentado esta condizente com os praticados no mercado, 
conforme laudo de avalia9白o, n白o havendo, portanto, superfaturamento. Nesse i nterim, somos de 
parecer favor白vel, pela configura9白o da Dispensa de licita9白o, na conformidade do art. 24, Inciso 
IV, da Lei 8.666/93, Decreto Federal no9.412/2018 e Portaria do Minist白rio da Saロde no 188/2020 e 
LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a medida provis6ria no 926/2020. Devendo, pois, ap6s a devida 
homologa9白o pelo chefe do Poder Executivo, do nosso parecer, proceder a devida publica"o nos 
meios legais, para que surta os efeitos desejados. Nada mais havendo a relatar, deu-se por 
encerrada a 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 Licita9白o. 
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難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
“嘱才l 	CNPJ: 14.200.242/00(11-65 

ADJUDICA9AO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA9AO N。  084/2020. 

A Comiss白o Permanente de Licita9ao de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 
8.666/93, Decreto Federal no 9.412/2018 e Portaria do Ministrio da Saude no 188/2020 e LEI 
13.979/2020 art. 4。, incluindo a medida provis6ria no 926/2020, e suas altera96es posteriores, e no 
Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da presta9白o de servios na loca9白o de estrutura met白lica 
com lona, disciplinadores para separa9ao de aglomera96es, fechamentos para barreiras sanit白rias 
e toldos 3x3 para as barrewa sanitrias, que sero destinadas para nova instala9白o do hospitalque 
ser白  destinadas a receber possiveis pacientes com sintomas e diagnostico ao novo coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de. Visando a contrata9白o de BAHIA 
SHOWS LOCAC6ES E TRANSPORTES EIRELI, inscrito no CNPJ sob n。  33.645.056/0001-52, 
com endere9o comercial a Rua Joana Ang白, n。  354 A, Jurema, Tanha9u-BA, CEP: 46.600-000, 
pelo valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
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Keli Cristina 、  a一  - '' Gomes 
iviemoro 、  a し  omissao 

、誌蕊g荒謡a Rocha 
Membro da Comiss白o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

RATIFICACAO DO ATO FORMAL DISPENSA DE LICITACAO N。  084/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto 
Federal n。  9.4 12/2018 e Portaria do Ministdrio da Sa"de n。  188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a 
medida provis6ria n。  926/2020, e suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, Ratifica o procedimento de 
contrataao direta por Ato da DISPENSA DE LICITACAO n。  084/2020, referente a presta9ao de servi9os na 
locaao de estrutura metlica com lona, disciplinadores para separa9ao de aglomera6es, fechamentos para 
barreiras sanitdrias e toldos 3x3 para as barreira sanitrias, que sero destinadas para nova instalaao do 
hospitalque ser自  destinadas a receber possiveis pacientes com sintomas e diagnostico ao novo coronavirus 
(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 
contrata o de BAHIA SHOWS LOCAC6ES E TRANSPORTES EIRELI, inscrito no CNPJ sob n。  
33.645.056/0001-52, com endere9o comercial a Rua Joana Ang6, n。  354 A, Jurema, Tanha9u-BA, CEP: 
46.600-000, pelo valor global de RS 30.000,00 (trinta mil reais), vigencia do contrato de 06/05/2020 A 
23/07/2020.. Ora ratificado. Pog6es. Estado da Bahia. 

● 
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CERTIDAO DE PUBLICA9AO EM 

MURAL 

DISPENSA DE LICITACAO N。  084/2020 

Certifico p ara fins de prova, a quem de direito, conforme determina9白o legal, o parecer conclusivo 
do p rocesso de DISPENSA DE LICITACAO, cujo objeto 白  a presta9白o de servios. na  ioca9aoae 

estrutura met白lica com lona, disciplinadores para separa9白o de aglomera9Oes, ieCnamefltoS paw 
barreiras sanit白rias e toldos 3x3 para as barreira sanit白rias, que sero destlnaaas para nova 

instalac白o do hospitalque ser白  destinadas a receber possiveis pacientes corn sintomas ' e 
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HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  084/2020 

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 Minist己rio da Saude no 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。, incluindo a 

medida provis6ria n。  926/2020, e no Parecer Juridico, ante a DISPENSA DE LICITACAO n。  
084/2020 - Objeto: presta9ao de servi9os na loca9ao de estrutura metalica com lona, disciplinadores 
para separaao de aglomera96es, fechamentos para barreiras sanitrias e toldos 3x3 para as barreira 

sanitdrias, que serao destinadas para nova instala9ao do hospitaique sera destinadas a receber 

possiveis pacientes com sintomas e diagnostico ao novo coronavirus (COVID-19), em atendimento a 

Secretaria Municipal de Saude. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a contrata9ao de BAHIA 

SHOWS LOCAぐOES E TRANSPORTES ELRELI. inscrito no CNPJ sob n。  33.645.056/0001-52, 

com endere9o comercial a Rua Joana Ang6. n。  354 A, Jurema, Tanha9u-BA, CEP: 46.600- 

000,vigencia 06/05/2020 A 23/07/2020 pelo valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

A Comissao Permanente de Licita恒o. atraves de seu Presidente, devera tomar as medidas cabiveis. 

tendo em vista o Valor Global de: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Gabinete do 'refeito,.06/05/2020 

● 

Leandro J ra白joMacarenhas 
ILO iV1UflIe'LJaj 
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Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autoriza9ao de presta頭o de servi9os na loca恒o de estrutura metlica com lona, 
disciplinadores para separa9ao de aglomera96es, fechamentos para barreiras sanitrias e toldos 3x3 
para as barreira sanit自rias, que serao destinadas para nova instalaao do hospitalque sera destinadas a 
receber possiveis pacientes com sintomas e diagnostico ao novo coronavirus (COVID-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de. Mediante exposto lan9o o Ato formal para a 

contrata9ao de BAHIA SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI, inscrito no CNPJ sob n。  
33.645.056/0001-52, com endere9o comercial a Rua Joana Ang6, n。  354 A, Jurema, Tanha9u-BA, 
CEP: 46.600-000. vigencia 06/05/2020 A 23/07/2020 pelo valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), e posterior quita9ao. 

Gabinete do 'efeito, 06/05/2020 

● 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
CNPJ: 14.200.242/0001-65 

CONTRATO 
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CONTRATO No 156/2020 FMS 

CONTRATO DE PRETACAO DE SERVIOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 

MUNICIPAL 	DE 	POCOESCOM 

COPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAuDE DE POCOESE A EMPRESA 

BAHIA SHOWS LOCA9OES E 

TRANSPORTES EIRELI. 

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

pblico, com sede situada na Pra9a da Bandeira, n。  02, centro, Po96es Bahia - FONE/FAX (77) 

3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  14242.200/0001-65. neste ato representado pelo llm. 

Leandro Ara"jo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com COPARTICIPACAO DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAuDE DE POCOES, Estado da Bahia pessoa jurdica de direito publico, inscrito 

no CNPJ sob o no 11.113.324/0001-52, com sede na Rua Cardeal da Silva, n。  75. centro. Po叩es- 

Ba. CEP. 45.260-000, neste ato representado pelo Secret自rio o Sr. Jorge Luis Santos Lemos 

brasileiro. inscrito no CPF sob n。  466.638785-49, doravante denominado, CONTRATANTE, e a 

empresa BAHIA SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI,, inscrito no CNPJ sob n。  
33.645.056/0001-52,com endere9o comercial Rua Joana Anglica, n。 354 - A- Jurema, Tanhacu- 

BA, aqui denominada CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE LICITACAO n。  084/2020. nas 
disposi如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 presta戸o de servi9os, mediante as clusulas e condi加es 
seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a presta"o de servi9os na loca"o de estrutura metlica 

com lona, disciplinadores para separa'o de aglomera加es, fechamentos para barreiras sanit自rias 
e toldos 3x3 para as barreira sanitrias, que sero destinadas para nova instala戸o do hospital 
que ser自  destinadas a receber possiveis pacientes com sintomas e diagnostico ao novo 
coronavirus (COVID-19),em atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de, conforme descn96es 
da DISPENSA DE LICITACAO n。  084/2020 

§10 A Contratada ficar白  obrigada a aceitar, nas mesmas condi"es deste contrato, acr白scimos ou 
supress6es na aquisi戸o dos materiais objeto da presente licita"o, de ate 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com suas 
ultenores altera加es 

20 A presente contrataro est白  sendo formalizada de forma direta, por DISPENSA DE LICITACAO 
n。  073/2020, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal n。  135/2020, 
Portaria do Minist白rio da Saude n。 188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4。:。  E Na , .ntrata加es para 
aquisi戸o de bens・ seivi9os e insumos necessrios ao enfrentamento da e ergncia que trata 
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ESTADO DA BAHIA 
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esta Lei, ser admitida a apresenta9Jo de termo de referncia simplificado ou de projeto b●sico 
simplificado. (Incluido pela Medida Pro vis6na no 926, de 2020) 

esta Lei. sera admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto basic° 

simplificado. fincluido pela Medida Provisoria n° 926, de 2020)  

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUいO 

a) O Regime de Execu"o do presente Contrato e de Pre9o por item, independentemente de 

transcri戸o, e a Lei Federal N。  8666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 

Federal N。  8.883/94 

b) De 03 dias, a partir da solicita,o da Contratante 

C) A a9白o ou omiss含o, total ou parcial, da fiscaliza,o do contratante, n吾o eximir a contratada de 

total responsabilidade na execu戸o do contrato 

§ 10 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato. So se concretizara apos adotados pela 

Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. li, das Leis 8.666/93 com as altera加es da Lei . 
CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 
a) 0 Regime de Execuçâo do presente Contrato é de Preço por item, independentemente de 

transcrição, e 	Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas altera95es introduzidas pela Lei 

Federal N° 8.883/94. 

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

c) A ação 	omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá a contratada de 

total responsabilidade na execução do contrato 

§ 1° 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato. so se concretizará apitis adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc II, das Leis 8.666/93 com as alterações da Lei 

41/ 	

8.883/94. 

CLUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 0 prazo do Contrato ser da data de sua assinatura at o dia 31 de julho de 2020, e de 

acordo com as solidta加es da Contratante n白o se computando os casos previstos no artigo 1 058 
do C◇digo Civil Brasileiro 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 0 prazo do Contrato sera da data de sua assinatura ate o dia 31 de julho de 2020, e de 

acordo com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 1 058 

do Codigo Civil Brasileiro: 

CLAUSULA QUARTA - PRECO, CONDIOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Preo Total do objeto ora contratado ser自  de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), resultante das 

quantidades constantes da proposta de Pre9os 

4.20s Pre9os ofertados ser白o fixos e irreajustaveis 

§1。  Nos preos ofertados na proposta do Contratado ja 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 

§20 0 pagamento ser自  efetuado, em ate 30 (trinta) dias apos a apresenta戸o da Nota Fiscal/Fatura 
e/ ou Reabo devidamente atestado a quantidade entregue 

§30 Quando houver erro de qualquer natureza na emiss自o da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o retendo 

documento sera imediatamente devolvido para substitui戸o e/ou emiss白o de Nota de Corre,o 

ficando estabelecido que esse intervalo de tempo nao ser considerado para efeito de qualquer 

reajuste ou atualiza"o do valor contratual 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Preço Total do objeto ora contratado sera de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), resultante das 
quantidades constantes da proposta de Preços 

4.20s Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis 

§ 1° Nos preços ofertados na proposta do Contratado ja estão inclusos todos os custos e despesas 

decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros qua isquer 

que, direta ou indiretamente. impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste 
instrumento. 

§ 2° 0 pagamento sera efetuado, em até 30 (trinta) dias apos a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

e/ ou Redbo devidamente atestado a quantidade entregue 

§ 3° Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo. o refendo 

documento sera imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção. 

ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não sera considerado para efeito de qualquer 
reajuste ou atualização do valor contratual. 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

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

Or9ament自ria a seguir especificada 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dota0o 

Orçamentána a seguir especificada: 

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

Atividade/Projeto 10 122 09.2 068—Enfrentamento de emergência em Sab e- COVID-19 
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Elemento de Despesa 3390 39.00 - Outros Servios Terceiros - F Jurdica 

 

 

Fonk 14 - Transferncia de Recursos 

 

    

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1.1 A CONTRATADA devera fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE 

6.1.2 A CONTRATADA ser白  legal e financeiramente respons自vel Por todas as obriga9es e 

compromissos contraIdos com terceiros, para a execu,o deste Contrato, bem como, pelos 

encargos trabalhistas, previdenci白rios, fiscais. secuntrios. comerciais e outros fins, a eles nao se 

vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 

6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuzos causadosa 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig白ncia, imperIcia ou 
~ 	imprudencia, na execu●o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus oreoostos e/ou 
w 	empregaaos. nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza"o ou 

acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

6.1 .4 A CONTRATADA assumir a responsabilidade total pela execu,o do contrato 

6.1 .5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 

abastecimento contido no Edital, que e parte integrante deste Contrato 

6.1.6 Reconhecer os direitos da administra9ao, em caso de rescis白o administrativa prevista no 
Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

6.1 7 A CONTRATADA devera manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as condi叩es 
de habilitaro e qualifica●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叩es Bahia os eventuais casos fortuitos e de for9a 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias u teis ap6s a verifica9白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白o serem considerados 
'' 	o. i .y トomecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 

Pargrafo Unico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) flscal(is) e/ou fatura(s 
a) lrova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 
b) Prova de regularidade junto 自  Fazenda Estadual; 

C) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Dvida Ativa da Uni'o e 

i flOutOS Federais, junto ao INSS; 

d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 

e) Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho 

6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga叩es financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos 
6. 2. 2 A fiscaliza'o do fornecimento ser自  por tecnicos da CONTRATANT ou por eauioe 
especializada, designada 
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6.2.3 Poder白  a fiscaliza●o ordenar a suspenso total ou parcial dos servi9os, caso n白o sejam 

atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama"es que fizer, sem prejuizo de outras 

san"es que possam se aplicar a CONTRATADA 

6.2.4 Ordem de Compra 

CLAUSULA S亡TIMA - PENALIDADES 

7.1 Para a aplica"o das penalidades previstas serao levadas em conta a natureza e a gravidade 

da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra,o P自blica e a reincidencia na prtica do 

ato conforme discriminado a seguir. sem prejuzo das san"es administrativas previstas na Lei 

Federal n。  9 784/99 

7.1.1 Advertencia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 

contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que nさo acarretem prejuzos graves ao 

. 

7.1.2 Constituem ilcitos administrativos as condutas prevista na Lei Federal n8,666/93, 

sujeitando-se os infratores 白  s cominaゆes legais, garantida a prvia e ampla defesa em processo 

administrativo 

7.1.3 A inexecu'o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu,o do contrato, sujeitar 

o contratado a multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da infra,o 

obedecidos os seguintes limites m自ximos 

・ 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 

obriga"o, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 

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

. 0,3% (trs decimos por cento) ao dia, at白  o tngesimo dia de atraso, sobre o valor da parcela 
fixa inicial, 

- 	. 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subseQuente 
r、 	ao trigesimo 

1 	7.1 .3.1 A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra"o rescinda unulateralmente 
o contrato e aplique as demais san加es previstas na lei 

7.13,2 A multa, aplicada apos regular processo administrativo, sera descontada da garantia do 
contratado faltoso 

7.1.3.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alm da perda desta, a contratada 

respondera pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administra'o ou, ainda, se foro caso, cobrada judicialmente 

7.1.3.4 Nao tendo sido prestada garantia, 自  Administra"o se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido 自  contratada o valor de qualauer multa oorventtira imnnf 
7.1 ..3 5 As multas previstas neste item no tm carter compensat6no e o seu nanamcntr nan 
eximr a Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra es 

?o藍亘es 
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71.4 Ser白o punidos com a pena de suspens白o temporria do direito de cadastrar e licitar e 

impedimento de contratar com a Administra"o os que incorrerem nos ihcitos previstos nas 

disposi加es legais citadas 

71.5 Serao punidos com a pena de declara戸o de inidoneidade para licitar 

e contratar com a Administra●o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni戸o ou 

at que seja promovida a reabilita戸o perante a autoridade competente para aplicar a puni"o, os 

que incorram em outros ilcitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECU9AO E DA RESCISAO 

8.1 A rescisao poder自  ser 

8.2 Pelo descumpnmento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua resciso imediata, 

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

aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n .。  8.668/93 e suas postenores altera96es, sem 

prejuzo de outras san96es previstas nesta mesma lei: 

8.3 A inexecu'o total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias 

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

reconhecido pelas partes os direitos da Administra,o Publica, em caso de rescisao administrativa 

prevista no art. 77 e seguinte da Lei n 8.666/93 e suas altera96es 

8.4 Poder ainda o Municipio de Po加es, BA, a seu criterio exclusivo e a qualquer tempo rescindir 

o contrato mediante prvio aviso 白  empresa contratada, com anteced6ncia minima de 30 (trinta) 

dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada nきo tenha dado causa 

e aos pagamentos devidos pela execu,o do CONTRATO ate a data da rescis白o 

8.5 Da resciso do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLAUSULAS contratuais 
especifica加es, projetos ou prazos cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias u teis, contados da 
intima,o do ato 

8.6 Nas hipoteses de resciso com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666193 ou da 

legisla'o especifica, nao cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza,o 

CLAUSULA NONA - CONDI9OES GERAIS 

9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vianos. planos 

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

executado por ela; 

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

Contrato, quando necess自rio por convenincia dos servios ou da Administra,o, respeitados os 

limites legais e os direitos assegurados a CONTRATADA 

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

9.4 N白o Ser自  permitidos a CONTRATADA, Subempreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar 

9. 5 Este contrato e regido pela Lei ri0 . 8. 666/93, a fim de dirimir alguma duvid . em casos omissos 

este Contrato, este Contrato: 

e聾  4' M4JN14?ooes 



Leandr' ra jo Mscarenhas 

O M unici.ai  
ntratante 

Jorg:. uis Santos Lemos 

Secretrio Municipal de Saude 

Contratante 

" 匡ョ 
ミ餌‘靖’ 

PR EFE: Ii' t'RA \1LNI(iPAI. l)F: POぐOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA M[ ICIPAi. DE SALDE 
(NPJ: I Li 13.324/0001-52 

CLAUSULA D亡CIMA ・  COBRAN9A JUDICIAL 

10.1 As importncias devidas pela Contratada serao cobradas atravs de processo de execu o 

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

reten9ao ou compensa"o de crthtos, sempre que possIvel 

CL USULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po⑩es- Bahia, que prevalecer自  sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente 
Contrato 

11 .2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tr白s) vias de 
igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 
conforme 

Poゆes - Bahia. 06 de maio de 2020 

んデ  二  ー  
HOWS LOCAcOESE .TR NSPOR,lES准l'LI 

Empresa Contratada 

/' 

Testemunhas 

 

月  
CPF: 	 行汐  CPF ％ュ ’06名〕×s可  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

NOME—OBJETO 
CONTRATO 

VALOR PRAZO MODALIDADE 
LICITAÇÃO 

FRANCISCO XAVIER JUNIOR, pessoa jurídica 
dc 	dircito 	privado. 	Inscrito 	no 	CNPJ 
n"32419.490/0001-51, corn endereço cornercial na 
Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D, Centro, Jequie, 
Bahia, 	CEP: 	45.260-000, 	objeto 	aquisição 	dc 
material 	de 	expediente 	em 	atendimento 	as 
necessidades da Secretaria Municipal dc Saúde. 

CONTRATO N" 156-1/2020 
FMS R$ 100.000,00 

08/05/2020 Á 
31/12/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 
N°078/2019 

BAHIA 	SHOWS 	LOCAÇOES 	E 
TRANSPORTES EIRELI, inscrito no CNPJ sob 
if 	33.645.056/0001-52,com 	endereço 	comercial 
Rua Joana Angelica, if 354 - A- Jurema, Tanhacu-
BA, objeto a prestação de serviços na locação de 
estrutura metálica corn Iona, disciplinadores para 
separação 	de 	aglomerações, 	fechamentos 	para 
barreiras sanitárias e toldos 3x3 pare as barreira 
sanitárias, 	que 	serão 	destinadas 	para 	nova 
instalação do hospital que sera desunidas a receber 
possíveis pacientes coat sintomas e diagnostico ao 
novo coronavirus (COV1D-19),em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sande, 

CONTRATO N°156/2070 
FMS 

RS 30.000,00 

06/05/2020 Á 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n" 084/2020 

RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, 
pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ 

n° 34.114.671/0001-03, com endereço 	Rua Conde 
Pereira. n° 04,Indaid, Poções Bahia, CEP 

objeto a ores 	‘,. ° 	e serviços na confecção e 000. 	 • .,i,ao C 
instalação de 07 lavatórios de aço em chapa 
galvanizada 	IS, 	como 	medidas 	preventivas 	a 
respeito do Novo Coronavinis (COV1D-19). em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sande 

CONTRATO N' 159/2020 
FMS 

RS 4.900,00 12/05/2020 A 
12/06/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n 085/2020 

ROCERIO 	BRITO 	SOUZA 	26041549860, 
pessoa juridica dc direito privadiainscrito no CNPJ 
sob 	n" 	21.399.103/0001-46,eom 	endereço 
comercial 	Rua Torne de Souza, n" 	135.Bairro: 
Primavera, Poções-BA. CEP: 45.260-000, objeto o 
fornecimento 	de 	mascaras 	em 	tecido 	de 
algodao,que serão higienizadas, e entregues em 
embalagens plásticas lacradas, que screo fornecidas 
as pessoas de maior vulnerabilidade social deste 
Município, como medidas preventives a respeito 
Coronavirus 	(COVID-19), 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Sande 

CONTRATO N" 160/2020 
FMS 

RS 26.000.00 
12/05/2020 A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n" 

086/2020 

SIC PESIANAS SERVIÇO. INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito 
privachainscrito no CNPJ sob n" 10.1519.554/001-
79, com endereço comercial Tray. Acre, n° 72 A, 
Bairro, 	Ibirapuera, 	'iteria 	da Conquista - 	BA, 
CEP: 45.075-145 	objeto do presente contrato o 
fornecimento de cortinas em persianas para a nova 
instalavao do hospital que sere destinado a receber 
possíveis pacientes com sintomas e diagnósticos ao 
novo Coronavaus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde 

CONTRATO N. 166/2020 
FMS 

R$ 10.000,00 
15/05/2 020 Á 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 

087/2020 

ERIVALDO COMES DE SOUZA DE POÇÕES 
- EPP, pessoa juridica de direito privado,Inscrito 
no CNN n° lã.082.402/000l-48, com endereço 
comercial Rua Sargento Mor Riamundo G. da 
Costa. N" 166, Centro, Poções — BA. CEP: 45.260- 
000, objeto o fornecimento de lanche pare os 
colaboradores e servidores que estão trabalhando 
nas Barreiras Sanitárias, que estão vinculadas a esta 
referida Secretaria como medidas preventivas a 
respeito do novo Coronavirus (COVID-19), ern 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde 

CONTRATO N' 167/2020 
FMS 

R$ 16.800.00 
15/05/2020 A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 

088/2020 

UNILOG PESQUISAS E MARKETING LTDA, 
pessoa jurídica de direito ptivado. Inscrito no CNN 
if 09.395.037/0001-30, com endereço Av. Cônego 
Pithon, Centro. n' 46, Poções Bahia, CEP 45.260- 
000. objeto a prestação de serviços 	em locuçáo e 

CONTRATO N" 158- 
1/2020 EMS 

R$ 5.300,00 

11/05/2020 A 
I 1 /06/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n" 

OR9/2020. 

Po9oes Poções 
Di自rio Oficial do 
MUNICIP1O 

Oficial do 
MUNiCiPiCI 
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ADJUDICA叫O DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  084/2020. 

A Comissao Permanente de Licita戸o de Po96es - Bahia, corn base no art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, 
Decreto Municipal n。  158/2020 e Decreto Federal n。 9.412/218, Portaria do Ministrio da Saude no 188/2020 e 
LEI 13.979/2020e suas altera6es posteriores, e no Parecer Juridico, ADJUDICA ci objeto da DISPENSA DE 
LICITACAO N。  084/2020. Presta9五o de servi9os na loca9o de estrutura met自lica com lona, disciplinadores 
para separa9'o de aglomera96es, fechamentos para barreiras sanit'rias e toldos 3x3 para as barreiras sanitrias, 
que sero destinadas para nova instala恒o do hospital que ser' Municipal de Sa血de, CONTRATADOBAF{IA 
SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI, ,inscrito no CNPJ sob a。  33.645.056/0001-52,com endere9o 
comercial Rua Joana Ang'lica, no 354 - A- Jurema, Tanhacu-BA,,Valor global do objeto Adjudicado ' de: R$ 
30.000,00 (trinta mil reais). Com Vigencia 23/07/2020, Comissao Permanente De Licitaao, 06 de maio de 
2020. Joao Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO; 

RATIFICA叫O DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N。  084/2020. 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia. com  base no art. 24. Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal 
n 158/2020 e Decreto Federal n。  9.412/218, Portaria do Minist'rio da Sa'de n。  188/2020,LEI 13.979/2020 e 
suas altera6es posteriores, e no Parecer Juridico, torna p丘blico a Ratifica9ao do Ato da DISPENSA DE 
LICITACAO N。  084/2020, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LTCITACAO e Parecer 

emitido pelo Procurador Juridico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO 
TORIO. para contrata9百o direta de BAHIA SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI. 

,inscrito no CNPJ sob n。  33.645.056/0001 -52,corn endere9o comercial Rua Joana Anglica, no 354- A- Jurema, 
Tanhacu-BA,・Objeto presta9ao de servi9os na loca9o de estrutura metlica com lona, disciplinadores para 
separa恒o de aglomera6es, fechamentos para barreiras sanitrias e toldos 3x3 para as barreiras sanitrias, que 
sero destinadas para nova instala戸o do hospital que ser destinada a receber possiveis pacientes com sintomas 
e diagnostico ao novo coronavirus (COVID-l9), em atendimento a Secretaria Municipal de Sahde, Valor de RS 
30.000,00 (trinta mil reais) com Vigencia 23/07/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE 
LILI I IWA aevenao ser celebraco o contrato com: BAHIA SHOWS LOCA'OES E TRANSPORTES EIRELI, 
Gabinete do Prefeito, 06 de maio de 2020. Jo豆o Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA 
COM ISSAO.de maio de 2020). Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal. 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  084/2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES, BAHIA, no uso de suas athbui96es legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades da Lei n。  8.666/93 com as modifica6es introduzidas pelas Leisn。  
8.883/94 e n。  9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITACAO N。  084/2020. - presta9o de servi9os na loca9ao de 
estrutura met'lica com lona, disciplinadores para separa戸o de aglomera96es, fechamentos para barreiras 
sanitrias e toldos 3x3 para as barreiras sanitrias, que sero destinadas para nova instala戸o do hospital que ser 
destinada a receber possiveis pacientes com sintomas e diagnostico ao novo coronavirus (COVID-!9), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa'de, atentando ao Parecer da COMISSAO PERMANENTE DE 
LICITAいO. HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITAcAO, para a contrata恒o direta da empresa 
BAHIA SHOWS I...00ACOES E TRANSPORTES EIRELI, ,inscnto no CNPJ sob n。  33.645.056/0001-52.com  
endereo comercial Rua Joana Angdlica, nu 354 - A- Jurema, Tanhacu-BA,,COMISSAO PERMANENTE DE 
LICITAぐAO, atrav's de seu Presidente, dever tomar as medidas cabiveis, tendo em vista o Valor Global do 
servivo de: RS 30.000,00 (trinta mil reais) com Vigencia 23/07/2020). Gabinete do Prefeito, 06 de maio de 
2020. Joao Pedro Ribeiro Do Nascimento ・  PRESIDENTE DA COMISSAO. Leandro Arajo Mascarenhas ー  
Prefeito Municipal 
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EXTRATO DO CONTRATO N。156/2020 FMS 

DISPENSA N。  084/2020 

CO.MU罷ATANTE PREFEITURA。  MUPAL DE SADE, inscrito no CN器AL DE Po n0 ILl躍ES C4/000蹴COOPARTICIPAO DO FUNcom sede Rua Cardeal da Silva聖  
tiairro LJentro ー  LIF'. 45.2(,U-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos CONTRATADO BAHIA 

J'~"JLU、ーハ、ゲ、JL」JrI r.j-!N,r.JtS I r.a r.IKr.Li, ,inscrito no ur'ii-'j sob nU .33.645.056/0O(Ji-52.com  endereco 
comercial Kua Joana Angelica, n' 354 - A- Juretna, Tanhacu-BA,,presta9をo de servi'os na locacao de estrutura 
metailca com lona, disciplinadores para separa叫o de aglomera96es, fechamentos para barreiras sanitrias e 
toldos ixi para as barreiras sanitarias, que sero destinadas para nova instala9ao do hospital que ser destinada a 
recener possiveis pacientes com sintomas e diagnostico ao novo coronavirus (COVID- 19), em atendimento a 
'ecre1ana Municipal de Saude,Onundo da Dispensa de Licita叫o N。  084/2020. Data do Contraio 06/05/2020: 
valor ao しontrato: Ks 30.000,00 (trinta mil reais). 23/07/2020 Secretario Municipal de Sabde Jorge Luis Santos 
Lemos, k'releito - Leandro Araiijo Mascarenhas 

' 
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EXTRATO M血S DE MAIO DE 2020 EXTRATO MÊS DE MAIO DE 2020 
NOME— OBJETO 

CONTRATO 
VALOR 

PRAZO MODALIDADE 
LICITAÇÃO 

FRANCISCO XAVIER JUNIOR, pessoa jurídica 
dc 	direito 	privado, 	Inscrito 	no 	CNPJ 
n°32.419.490/0001-51, corn endereço comercial na 
Travessa Joaquim Lobo /, 161 13, Centro, Jequie, 
Bahia, 	CEP: 	45.260-000, 	objeto 	aquisição 	de 
material 	de 	expediente 	em 	atendimento 	as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

CON TRATO N" 156-1/2020 
FMS RS 100.000,00 

08/05/2020 A 
31/12/2020 

PREGÂ0 PRESENCIAL 
N°078/2019 

BAHIA 	SHOWS 	LOCACOES 	E 
TRANSPORTES EIRELI, .inscrito no CNPJ sob 
no 	33.645.056/0001-52,com 	endereço 	comercial 
Rua Joana Angúlica, n" 354 - A- Jurema, Tanhacu-
BA, objeto a prestação de serviços na locação de 
estrutura metálica com norm, disciplinadores pain 
separação 	de 	aglomerações, 	techamentos 	para 
barreiras sanitárias e toldos 3x3 para as barreira 
sanitárias, 	que 	serão 	destinadas 	para 	nova 
instalação do hospital que sera destinadas a receber 
possíveis pacientes com sintomas e diagnostico ao 
novo coronavirus (COVTD-19).ein atendimento a 
Secretaria Municipal de Sande, 

CONTRATO N" 156/2020 
FMS 

R$ 30.000,00 

06/05/2020 A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n°084/2020 

RAMON MORENO TEIXEIRA 05134271550, 
pessoa jurídica de direi to privado. Inscrito no CNPJ 
n" 34.114.671/0001-03, coin endereço Rua Conde 
Pereira, n° 04,Indaid, Poções Bahia, CEP 45.260-
000, objeto a prestação de serviços na confecção e 
instalação 	de 	07 	lavatórios 	de 	aço 	ern 	chapa 
galvanizada 	18, 	como 	medidas 	preventivas 	a 
respeito do Novo Coronavirus (CON/ID-19i, cm 
atendimento a Smetana Municipal de Sande 

CONTRATO N" 159/2020 
FMS 

RS 4.900,00 12/05/2020A 
12/06/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n" 085/2020 

ROCERIO 	BRITO 	SOUZA 	26041549860, 
pessoa jurídica de direito privado.inscrito no CNPJ 
sob 	n° 	21.399.103/0001-46,com 	endereço 
comercial Rua Torre de Souza, 	no 	135,Bairro: 
Primavera, Poções-BA, CEP: 45.260-000, objeto o 
fornecimento 	de 	mascaras 	em 	tecido 	de 
algodão,que sera() higienizadas, e entregues em 
embalagens plásticas lacradas, que serão fornecidas 
as pessoas de maior vulnerabilidade social deste 
Município, conto medidas preventivas a respeito 
Coronavirus 	(COVID-19), 	em 	atendimento 	a 
Secretaria Municipal de Sande 

CONTRATO N" 160/2020 
FMS 

RS 26.000,00 
12/05/2020A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n" 

086/2020 

SIC PESIANAS SERVIÇO, INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado,inscrito no CNPJ soh re 10.819.554/001-
79, com endereço comercial Tray. Acre, ne 72 A, 
Bairro: 	Ibirapuera, 	S'inaria 	da 	Conquista - 	BA, R$ 
CEP: 45.075-145. objeto do presente contrato o 
fornecimento de cortinas em persianas pare a nova 
instalação do hospital que sera destinado a receber 
possiveis pacientes coin sintomas e diagnósticos ao 
novo Coronavirus (COVID-19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde 

CONTRATO N" 166/2020 
FMS 

10.000,00 
15/05/2020A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO a" 

087/2020 

ERIVALDO GOMES DE. SOUZA DE POÇÕES 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado,Inscrito 
II0 CNPJ re 18.082.402/0001-48, com endereço 
comercial Rua Sargento Mor Riamundo G. da 
Costa, N" 166, Centro, Poções — BA, CEP: 45.260- 
000, objeto o fornecimento de lanche para os 
colaboradores e servidores que estão trabalhando 
nas Barreiras Sanitárias, que estão vinculadas a esta 
referida 	Secretaria consto 	medidas preventivas a 
respeito do noyo Coronavirus (COVTD-19), em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sande 

CONTRATO N" 167/2020 
FMS 

RS 16.800,00 
15/05/2020A 
23/07/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO n° 

088/2020 

UNILOG PESQUISAS E MARKETING LIDA, 
pessoa juridica de direito privado. Inscrito no CNPJ 
n° 09.395.037/0001-30. com  endereço Av. Cônego 
Pithon, Centro, n° 46, Poções Bahia, CEP 45.260- 
000, objeto a prestação de serviços 	em loco*, e 

CONTRATO N° 158- 
1/2020 FMS 

R$ 5.300,00 

11/05/2020 A 
11/06/2020 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO a* 

089/2020. 
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ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  084/2020 

A Comissao Permanente de Licita9ao de Po96es - Bahia, com base no art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93. 
Decreto Municipal n。  158/2020 e Decreto Federal n。  9.412/218, Portaria do Minist己rio da Sa丘de n 188/2020 e 
LEI 1 3.979/2020e suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE 
LICITAcAO N。  084/2020. Presta9o de servi9os na loca9o de estrutura metalica corn lona, disciplinadores 
para separa9ao de aglomera96es, fechamentos para barreiras sanit自rias e toldos 3x3 para as barreiras sanitrias, 
que sero destinadas para nova instalaao do hospital que sera Municipal de Saude, CONTR.ATADOBAHLA 
SHOWS LOCAcOES E TRANSPORTES EIRELI, ,inscrito no CNPJ sob n。  33.645.056/0001-52,com endere9o 
comercial Rua Joana Angdlica, no 354 - A- Jurema, Tanhacu-BA,,Valor global do objeto Adjudicado e de: R$ 
30.000,00 (trinta mil reais). Com Vigencia 23/07/2020, Comissao Permanente De Licita9o, 06 de maio de 
2020. Joao Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSAO: 

RATIFICAぐAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITACAO N。  084/2020. 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bal3ia, com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal 
no i 58/2020 e Decreto Federal n。  9.412/218, Portaria do Minist6rio da Sahde n。  I 88/2020,LEI 13.979/2020 e 
suas altera96es posteriores, e no Parecer Juridico, torna p'blico a Ratifica頭o do Ato da DISPENSA DE 
LICITACAO N。  084/2020, conforme parecer da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO e Parecer 
Juridico emitido pelo Procurador Juridico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO 
LICITAT6RIO, para contrata恒o direta de BAHIA SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI, 
,inscrito no CNPJ sob n 33.645.05610001-52,corn endere9o comercial Rua Joana Ang6lica, no 354 - A- Jurema, 
Tanhacu-BA,,Objeto presta9ao de servi9os na loca95o de estrutura metlica com lona, disciplinadores para 
separa9ao de aglomera96es, fechamentos para barreiras sanitarias e toldos 3x3 para as barreiras sanitarias, que 
sero destinadas para nova instala戸o do hospital que ser自  destinada a receber possiveis pacientes com sintomas 
e diagnostico ao novo coronavirus (COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude, Valor de RS 
30.000,00 (trinta mil reais) coni Vigencia 23/07/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE 
LiCITACAdevendo ser celebrado o contrato com: BAHIA SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES ETRELI. 
Gabinete do Prefeito, 06 de maio dc 2020. Jodo Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA 
COMISSAO,de maio de 2020). Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITAいO N。  084/2020 

O PREFEITO , MUNICIPAL DE POc6ES, BAHIA, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que 

、juram cumpricias toGas as tormalidades da Lei n 8.666/93 com as modifica8.883/94 e n 9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITAAO N 084/2020. - pres認itroduzidas pelas Leis nde servios na locao de 
esu.ruLura metalica一  com lona,. disciplinadores para separa9do de aglomera96es, fechamentos para barreiras 
sanitarlas e toicios ixi para as barreiras sanitrias, que ser乞o destinadas para nova instalaao do hospital que ser自  
uesunaaa a receoer possiveis pacientes com sintomas e diagnostico ao novo coronavirus (COVID-19), em 

難鷺難響icipal de Sa de, atentando ao Parecer da COMISprocesso de DISPENSA DE LICITAO, para a coE TRANSPORTES EIRELI, ,inscrito no CNPJ sob i滋RMANdireta.056/00懸DEesaom 
enuereo comercial Rua Joana Angelica, n。  354 - A- Jurema, Tanhacu-BA,,COMISSAO PERMANENTE DEr Trr-r a c I n - - 	, 	. . 	. 	- 

鷺縛S uc seu rreslente, dever tomar as medidas cab veis, tendo em vista o Valor Global do)0,00 (trinta mil reais) com Vigncia 23/07.2020). Gabinete do Prefeito, 06 de maio debeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSO. Leandro Arajo Mascarenhas - 
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EXTRATO DO CONTRATO No156/2020 FMS 

DISPENSA N。  084/2020. 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES COM COOPARTICIPACAO DO FUNDO 
MUNICPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob on。  11.113.3240001 -52. com  sede a Rua Cardeal da Silva, 75 
- Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos CONTRATADO BAHIA 
SHOWS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI, ,inscrito no CNPJ sob n。  33.645.056/0001-52,com endere9o 
comercial Rua Joana Ang6lica, n 354 - A- Jurema, Tanhacu-BA,,presta9ao de servi9os na loca9豆o de estrutura 
metlica com lona, disciplinadores para separa9言o de aglomera96es, fechamentos para barreiras sanitrias e 
toldos 3x3 para as barreiras sanitdrias, que serao destinadas para nova instala95o do hospital que ser destinada a 
receber possiveis pacientes com sintomas e diagnostico ao novo coronavirus (COVID- 19), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sade,Oriundo da Dispensa de Licita9ao N。  084/2020. Data do Contrato 06/05/2020; 
Valor do Contrato: RS 30.000,00 (trinta mil reais), 23/07/2020 Secretario Municipal de Sa自de Jorge Luis Santos 
Lemos, Prefeito - Leandro Arajo Mascarenhas. 
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