Prefeitura Municipal de Poções
Quarta-feira • 3 de Agosto de 2022 • Ano XIV • Nº 1409
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Contratos ........................................................................................................................ 02 a 04
Licitações ....................................................................................................................... 05 a 06

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Irenilda Cunha de Magalhães / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça da Bandeira, 02 - Poções - BA Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MJHCNKQZNUY0QJM0OTRBQZ

Quarta-feira
3 de Agosto de 2022
2 - Ano XIV - Nº 1409

Poções

Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65.

CONTRATO Nº 623/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE POÇÕES-BA, ATRAVÉS DO
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, E A
EMPRESA AGNALDO DA SILVA SANTOS
JEQUIÉ.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça da
Bandeira, nº 02, centro, na cidade de Poções, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 14.242.200/0001-65, neste ato
representada por sua Prefeita Municipal, a Sra. Irenilda Cunha de Magalhães, brasileira, casada, portadora da cédula
de identidade nº01.659.482-72, emitida pela SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 270.595.105-91, com endereço
na Rua Sete de Setembro, n° 260, Centro, Poções, Bahia, CEP: 45.260-000, doravante denominada CONTRATANTE,
e, como COPARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Rua Cardeal Silva, 75, Centro, na cidade de Poções, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 11.113.324/0001-52,
neste ato representado por sua gestora, a Sra. Luciana Miranda Vasconcelos, brasileira, maior, solteira, portadora da
cédula de identidade nº 10076567-00, expedida pela SSP/BA e cadastrada no CPF Nº 830.495.685-34, residente na
Rua Sete de Setembro, nº 217, Centro, CEP: 45260-000, Poções, Bahia, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 1º
do Decreto Municipal nº 132/2022, e a empresa AGNALDO DA SILVA SANTOS JEQUIE, pessoa jurídica de
direito privado, Inscrito no CNPJ nº 32.901.348/0001-46, com endereço comercial na Av. Ulisses Coelho Lima,
n° 291, K m I I I , na cidade de Jequié, Bahia, representada pelo Sr. Agnaldo da Silva Santos, brasileiro, solteiro,
portador da cédula de identidade nº 1430761830, emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 068.751.64558, com endereço na Av. Ulisses Coelho Lima, n° 291, Km III, na cidade de Jequié, Bahia, aqui denominada
CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas ulteriores
alterações, Lei nº 10.520/02, e no Pregão Eletrônico nº 038/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação
de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, Contratação de Empresa para Prestação de Serviços
em Dedetização e Imunização de Pragas Urbanas e Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água, destinado a Secretaria
Municipal de Saúde e aos Setores a ela vinculados, conforme especificações constantes no Edital da Licitação na
Modalidade Pregão Eletrônico nº 038/2022 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Prestação de Serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 8.361,00 (oito
mil e trezentos e sessenta e um reais), devendo o pagamento ocorrer mediante apresentação de Nota Fiscal e Recibo,
após devidamente atestado a prestação dos serviços pela Secretaria Responsável.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 02 de agosto a 31 de
dezembro de 2022 , podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, IV da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Unidade: 030700- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 030701 – Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade: 2.038 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Projeto/Atividade: 2.040 – Gestão das Ações de Atenção Primária
Projeto/Atividade: 2.041- Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica
Projeto/Atividade: 2.042- Gestão das Ações de Vigilância em Saúde
Projeto/Atividade: 2.044 – Gestão das Ações de Atenção Especializa
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Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outro Serviços Terceiros Pessoal Júridica
Fonte: 02 – Receitas e Transferências de Impostos
Fonte:14 – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, denizando o
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item XXIX
do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública
cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito a
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 038/2022, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93 e
ulteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o QUINTO
DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida
assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;
c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços,
com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários à
execução dos serviços objeto do contrato.
Obrigações da Contratada:
a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicosinformados
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
b) Executar fielmente o objeto deste contrato, com pontualidade, presteza e qualidade, cumprindo, durante a
execução deste instrumento, todas as obrigações assumidas, bem como todas as leis e posturas federais,
estaduais e municipais;
c) Responsabilizar-se pela boa execução dos serviços contratados, zelando sempre pelo interesse público, sem
prejuízo da sua autonomia técnica-profissional, garantindo à Administração Pública o ressarcimento de
eventuais prejuízos, em caso de má execução ou inexecução dos serviços contratados, em que fique
configurada a culpa ou dolo da parte CONTRATADA.
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d) Iniciar os serviços objeto do Contrato em 5 (cinco) dias uteis, contados após a solicitação, independentemente
da quantidade da solicitação. Obs.: Os Serviços no local que serão destinados é de responsabilidade da
empresa contratada que fornecê- los.
e) Manter o MUNICÍPIO informado do andamento da prestação de serviços devendo comunicar ao
CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom desenvolvimento dos serviços objeto do
presente contrato;
f) A CONTRATADA é responsável pelos Encargos Trabalhistas, Previdenciários, Fiscais e Comerciais
resultantes da execução do Contrato;
g) Atender com Presteza as reclamações sobre a Qualidade dos Serviços executados, providenciando sua
imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
h) Atender todas as Ordens de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não
podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento:
Endereço de E-mail: ratosdedetizadora@gmail.com
Fac-Simile: (73) 99817-6690
i) Paralisação por falta de pagamento;
j) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
k) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendidae a
terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
l) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 038/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, exceto nas hipóteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d”, do inciso ii do art. 65 da lei nº 8.666/93
ou de redução dos preços praticados no mercado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado: o Sr. Rogério
Chaves Porto, Chefe de Divisão de Compras, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, como representante da
Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Poções-Ba, para dirimir qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de
testemunhas abaixo arroladas.
Poções-Ba, 02 de Agosto de 2022.
______________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal

_________________________________
Luciana Miranda Vasconcelos
Gestora FMS
Contratante

_______________________________
AGNALDO DA SILVA SANTOS JEQUIÉ
Contratada
TESTEMUNHAS:
Nome:______________________________
CPF:
Nome: _____________________________
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65.

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022

A Pregoeira Municipal torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, a
ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 038/2022 realizado no dia 19/07/2022, às 08:30h,
na Sede da Prefeitura Municipal para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços em
Dedetização e Imunização de Pragas Urbanas e Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água,
destinado a Secretária Municipal de Saúde e aos Setores a ela vinculados, tendo como vencedora
a licitante: AGNALDO DA SILVA SANTOS JEQUIÉ, lotes 1 e 2, com valor com valor R$
8.361,00 (oito mil e trezentos e sessenta e um reais).Poções - Ba, 27 de Julho de 2022. Antônia
Marques da Silva Neta - Pregoeira Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022

A Prefeita Municipal de Poções - Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna
público o Resultado e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 038/2022 realizado no dia
19/07/2022, às 08:30h, na Sede da Prefeitura para Contratação de Empresa para Prestação de
Serviços em Dedetização e Imunização de Pragas Urbanas e Limpeza e Desinfecção de Caixas
D’água, destinado a Secretária Municipal de Saúde e aos Setores a ela vinculados, tendo como
vencedora a licitante: AGNALDO DA SILVA SANTOS JEQUIÉ, lotes 1 e 2, com valor com
valor R$ 8.361,00 (oito mil e trezentos e sessenta e um reais).Poções - Ba, 01 de Agosto de 2022.
Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.
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RESUMO DE CONTRATO Nº 623/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Poções- Ba.
Contratada: AGNALDO DA SILVA SANTOS JEQUIÉ
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços em Dedetização e Imunização de Pragas
Urbanas e Limpeza e Desinfecção de Caixas D’água, destinado a Secretária Municipal de Saúde e aos
Setores a ela vinculados.
Valor do contrato: R$ 8.361,00 (oito mil e trezentos e sessenta e um reais).
Data de Assinatura: 02 de Agosto de 2022.
Prazo de duração: 31 de Dezembro de 2022.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 038/2022
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