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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO No 129/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento parcelado de medicamento da 
farm白cia b白sica, em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 
conforme descri96es do Preg白o Presencial n。  018/2020-SRP de acordo a 
necessidade atual, para processo de pagamento atrav6s do Decreto Municipal no 10 
de 05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9o 
para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade publica decorrente do 
Coronavirus (COVID・1 9). 

AUTUACAO 

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

secretaria e os documentos que adiante se v6. 

妬  

Samanta de Ara自jo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 

t 聾6 MUMICIPAL?ooes 
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PREFEI「tURA MIJINICIPAL DE PUCUES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 05 de Maio de 2020 

Oficio 203/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita9ao de Apostilamento de Contrato 

SOLICITACAO 

Solicito que se providencie o apostilamento do contrato entre aFundo Municipal de Saロde, 
inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresaOKEY-MED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES 
EIRELI, inscrito no CNPJ 11.311.773/0001 -05, referente ao Preg白o Presencial n。  018/2020- 
SRP, cujo objeto 白  o fornecimento parcelado de medicamento da farm自cia b白sica, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, contrato este sob o n。  
I 29!2020-FMS 
Justifica-se a necessidade deste, atrav白s do Decreto no lo de 05 de maio de 2020: Abre 
Crdito Extraordin白rio porExcesso de Arrecada9白o no valor de R$ 821.766,66 (oitocentos 
e vinte eum mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)para 
custeio das a96es enfrentamento de calamidade pロblica decorrentedo Coronavrrus 
(COVID-19) e da outras providencias 
O apostilamento come9a a contar a partir do dia 07 de Maio do ano em curso, com prazo 
at 23 de Julhodo mesmo ano. Sendo que o Termo de Apostilamento ser adstrito 
somente aos itens listados em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19 
Ficando aberta uma nova A中o Oramentria conforme detalhamento abaixo 

Atividade/Projeto 10.122・ 09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa"de- COVID-19 

Na certeza de vossa compreensao, elevando nossos votos de estima e considera,o, 
subscrevemo-nos 

Atenciosamente, 



arenhas 
pal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

   

~I, 

昌  

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

De acordo com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Sa自de, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  existencia de recursos or9ament白rios capazes de atender 
arespectiva despesa - acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento parcelado de medicamento da 
farm白cia b白sica, em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 
conforme descri96es do Pregao Presencial n。  018/2020-SRP de acordo a 
necessidade atual, para processo de pagamento atraves do Decreto Municipal n。  lo 
de 05 de maio de 2020: Que abre Credito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9ao 
para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade publica decorrente do 
Coronavirus (COVID-1 9) 

Justificativa 
Crdito Extraordinario por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adestrito somente aos itens 
especificos 白  s a96es de combate ao COVID-1 9 

Gabinete do Pref-' o,'05 de maio de 2020. 

PPRIFIITURA MUNICIPAL?ooes 
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F 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

DO SETOR CONTABIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos 
que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urg6ncia solicitada, posto que 
h自  disponibilidade financeira e orament自ria com a lei Or9ament白ria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Or9ament白ria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9ao ser custeada pela UNIDADE 
OR9AMENTARIA, conforme segue abaixo 

Unidade Or9ament自ria 30700 - Secretaria Municipal de Saロde 
030701 - Fundo Municipal de Saロde de Po96es 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferncia de Recursos 

Elemento de despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribui9白o Gratuita 
Fonte 02 - Receitas e Transferncia de Impostos 
14 - Transferncia de Recursos 

Po96es, BA, 05 de maio de 2020 

Atenciosamente, 

窟屈ノゆ  ぐ銘Jく  
Gi$tavo Correia Silva 
Setor Cont白bil 

PPRIPIITURA fl MUNICIPAL?ocoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Juridica 

O Prefeito Municipal de Po加es - BA no uso de suas atribui6es legais informa que 
ap6s analisar o pedido da unidade solicitante: Secretaria Municipal de Saロde, 
considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - QOD, para fornecimento parcelado de 
medicamento da farm自cia b自sica, em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde 
deste Municipio, conforme descri96es do Preg白o Presencial no 018/2020-SRP de 
acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto 
Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso 
de Arrecada9白o para custeio das a加es de enfrentamento de calamidade pロblica 
decorrente do Coronavirus (COVID-19), solicita an白lise e parecer t白cnico consultivo, 
quanto ao Termo de Apostilamento, tendo como justificativa: Crdito Extraordin白rio 
por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade 
pロblica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 

Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adestrito somente aos itens 
especificos a s a96es de combate ao COVID-19 

Segue Dota9白o pretendida para elabora9ao da minuta do Termo e deferimento, 
referente ao contrato administrativo no. CONTRATO No 129/2020 FMS 

Aguardamos a sua aprecia9白o e aprova9ao se em consonancia 

Gabinete do Pref ・ ito, 05 de maio de 2020. 

Leandrj1 a"jo Mas arenhas 
ito Munici'al 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 

ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURDICO 

ORG O: Prefeitura Municipal de Po96es I Secretaria Municipal de Sa丘de 

● 鷺鷺難驚  

calamidade p白blica decorrente cio coronavirus. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 

鷺鷺蕎鷲繊二鷺
celebrado entre a鷲aMED DISTRIBUIDORA DELGICOS IMPORTAES E 

EXPORTAこ6ES EIRELLI, para a inclus5o de atividade ノ  projeto nas Gota9oes 

no quadro de detalhamento de despesas (QDD), cujo objeto e o tornecirnento 

narcelado de medicamentos de farmacia basica para atender as univaues ue 

Atendimento vinculadas a Secretaria Municipal de saude,, coniorme 

DECRETO municipal n io, de 05 de maio de 2020, que anre creww 
extraordinario por excesso de arrecada9o para a96es de enirentamentO uc 

calamidade p丘blica decorrente do Coronavirus. 

Inicialmente, cabe frisar que o art. 65 da Lei n. 8.666/93 

estabeleceu expressamente as situa96es que ensejam modifica9ao da relaao 

iuridico-contratul. Com  fundamento na finalidade dessas cilsposl9oes legais, 

乞 sabido de que ha a regra de que toda e qualquer altera9ao prornovlc1a por 
instrumentos contratuais firmados pela Administra9ao seja reallzaua por meio 

Pa. da Bandeira,02 - Centro-PocoeSBa - Fone(77)343l -5800- Fax (77)3431-5805 

、  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
da expedi9云o de termo aditivo, seja altera95o unilateral ou 

consensual, em regra, exige-se sua formaliza車o por termo aditivo. 

Contudo, apesar da regra ser expressa no que diz respeito a utiliza95o 
de termos aditivos, nem todos os eventos ocorridos no curso de um contrato 
que afetam as condiぐ6es at6 ento praticadas exigem a expedi車o deste termo. 
O art. 65 da Lei ne 8.666/93, autoriza o seguinte: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poder言o ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: (...) 

§80 varia車o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de preqos previsto no prprio contrato, as 
atualizag6es, compensag6es ou penalizaces 
financeiras decorrentes das condi96es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
oramentarias suplementares at' limite do seu valor 
corrigido, n言o caracterizam altera車o do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra頭o de aditamento. 

Nessas condi96es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este 6 ltimo se ocupa da formaliza車o das altera96es nas cl自usulas 
contratuais inicialmente ajustadas. Vale dizer, aplica-se em face da 
necessidade de aditar, ou seja, alterar aquilo que foi inicialmente pactuado. 

Diferentemente do aditivo, o apostilamento n5o precisa ser publicado 
na imprensa oficial, nos termos do art. 61, pargrafo 立  nico, da Lei no 
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que nao hh necessidade da 
assinatura do contratado ou sua anu6ncia, bastando seu conhecimento, que se 
faz pela remessa de uma de suas vias, permanecendo outra juntada ao 
contrato. Ademais, usa-se a apostila para altera96es de menor relevancia sobre 
as quais 6 rgao poder自  decidir independentemente da anu6ncia do contratado. 

Partindo das premissas expostas acima, v-se que o apostilamento 己  a 
forma mais adequada para o presente caso, em que se objetiva incluir uma 
nova dota,o orgament自ria ao contrato de n丘mero 0134/ 2018. Como cedi9o, a 
Administra●o tem dever de apontar recurso que far' frente a futura despesa 
j白  quando da instaura車o do processo administrativo licitat6rio (art. 7S, 2e, III, 
c/c art. 38, caput, c/c art. ii6 da Lei no 8.666/93). 

P9a da Bandeira02 - Centro・PobeS/Ba - Fone(77)343l -5800- Fax (77)3431-5805 



'p 興  PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

ESTADO DA BAHIA 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita96es, prev6 como cl自usula 
necessaria em qualquer contrato, "o cr6dito pelo qual correr despesa, 
comindica9ao da classifica95o funcional programtica da categoria 
econ6mica". A indica9ao dos cr6ditos or9amentarios trata-se de mera 
"execu,o" do ajuste firmado, nao sendo razovel interpret-la como uma 
"modifica9ao", de modo exigir celebra9ao de termo aditivo. 

Ante o exposto, levando em conta os argumentos jurdicos acima 
delineados opino pela possibilidade de realiza"o do termo de 
apostilamento ao contrato de no092/2020, nos termos do artigo 65,§ 8o 
da Lei 8.666/93 e Decreto Municipal n 。  lo - de 05 de maio de 2020. 

nosso parecer salvo melhor entendimento 

Po96es/Bahia, o6 de Maio de 2020. 

I 

YAN蝉  MACEDO MATOS 
ASSESSORA 1EURIDICA - OAB/BA 51735 

Pa. da Bandeira.02 - Gentro_PO加eS/Ba - Fone(77)3431 ・5600 - Fax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHI 

MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POC6ES, E A 
EMPRESA 

 Bal「「o 	 , 	 ， 「epresentado po「，  Bairro 	 , 	, representado por, 
Portador da Cedula 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, oriundo da 
PREGAO PRESENCIAL n。  018/2020 - SRP, resolvem celebrar o presente 
apostilamento, mediante as cl白usulas e condi9oes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de generos 

alimenticios em atendimento a Secretaria Municipal de SaOde deste Municipio, 
conforme descri96es do Pregao Presencial n。  060/2018, que ser白  necess自rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de 
Despesas, de acordo com a necessidade atual para processo de pagamento 
atrav6s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 
Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade publica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 

1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est台  adstrito somente aos itens 
listados em anexo, especificos a s a加es de combate ao COVID-19; 

1.3 As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta da inclus白o 
dos recursos da Dota●o Or9ament白ria a seguir especificada 
1・4Atividade/Projeto:10・122.09・2・068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de 

一 COVID・19; 
1・5Sendo assim a dota9ao or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

Unidade Orament自ria 30700 - Secretaria Municipal de Sa白de 
030701 - Fundo Municipal de Saロde de Po96es 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 

PPREFEITURA fl MUNICIPALocoes 
「oer&山  pura ・戸・・マノ  

 

Praa da Bandeira, 02 - centro - Po加es - Bahia 一  FONE/FAX (77) 3431-5820 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POGOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de 
direito pロblico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia - 
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob fl.0 14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo llm. Leandro Araロjo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado 
CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	 , pessoa Juridica, 
Inscrito no CNPJ sob o n。  	 ，  com endere9o na 	 , no 	, CEP 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

14 - Transferncia de Recursos 
Elemento de despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribui9ao Gratuita 
Fonte 02 - Receitas e Transferencia de Impostos 
14 - Transferencia de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser自  da data de sua assinatura at o dia 23 de Julho 
de 2020, e de acordo com as solicita96es da Contratante n白o se computando os 
casos previstos no artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAいO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl自usulas e condi6es estabelecidas no 
Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo de 
Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSICOES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do 
Contrato, das testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo de apostilamento em 
duas vias de igual teor, na presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, 
Secret白rios e Setor cont白bil 

Po96es, 	  de 2020 

Leandro Ara"jo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF: 	 CPF: 

I PRIP!ITUA fl MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Setor de Contrato. 

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

ap6s analisar o pedido da Secretaria Municipal de Saロde, j consultado o Setor 

Cont白bil e com base no parecer emitido pela Procuradoria Juridica que deferiu para 

TERMO DE APOSTILAMENTO, visando acrescentar uma atividade/projeto nas 

dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento 

parcelado de medicamento da farm自cia b白sica, em atendimento a Secretaria 

Municipal de Saude deste Municipio, conforme descri96es do Pregao Presencial n。  

018/2020-SRP de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s 

do Decreto Municipal no lo de 05 de maio de 2020: Que abre Cr白dito Extraordin白rio 

por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade 

pblica decorrente do Coronavirus (COVID-19), autorizo o setor de contrato a concluir 

o processo e sua devida publica9ao com base na Lei n。  8.666/93 e Decreto Municipal 

no 10 de 05 de maio de 2020, oriundo do CONTRATO No 129/2020 FMS. 

Gabinete do Pref: to, 06 de maio de 2020. 

Leandr 讐“ J?. scarenhas 
eito iviurpicipai 

I PRIF(ITURA fl MUNICIPALiooes Pra9a da Bandeira, 02 1 Centro - Po加es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICACAO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 12912020 FMS 

O Prefeito Municipal de Po96es - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo 
em vista que foram cumpridas todas as formalidades do TERMO DE 
APOSTILAMENTO, e no Parecer Juridico, cujo objeto visa acrescentar uma 
atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para 
fornecimento parcelado de medicamento da farm白cia b白sica, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Sa自de deste Municpio, conforme descri96es do Preg白o 
Presencial n。  018/2020-SRP de acordo a necessidade atual, para processo de 
pagamento atrav白s do Decreto Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre 
Crdito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9白o para custeio das a96es de 
enfrentamento de calamidade pOblica decorrente do Coronavirus (COVID-19). 
Justificativa: Crdito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada9ao para custeio das 
a96es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do Coronavirus (COVID- 
19); 
Sendo que o presente Termo de Apostilamento est自  adestrito somente aos itens 
especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19 

Mediante exposto Ratifico e autorizo a realiza9ao do referido termo de Apostilamento. 

Gabinete do Prefe o. 07 de maio de 2020 

Leand s ra自jo.Mtcarenhas 
nre eito iviunjeipai 

I PREFEITURA6 MUNICIPALtcoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vincula9ao 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTRATO N。  129/2020 FMS, cuja dota●o 
acrescida ficou a seguinte: 

Unidade Or9ament自ria 30700 - Secretaria Municipal de Saude 
030701 - Fundo Municipal de Saude de Po96es 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferencia de Recursos 

Elemento de despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribuiao Gratuita 
Fonte 02 - Receitas e Transferncia de Impostos 
14 - Transferncia de Recursos 

Gabinete do Prefeit.. 07 de maio de 2020. 

Leandr面:ujo.Masc,renhas 
to iviunicioai 

t"PREFEItURA fl MUNICIPALwocoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

TERMO DE APOSTILAMENTO 

PPLEFEITURA fl MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No12912020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 129/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO No 129/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 	HOSPITALARES 
000NTOLOGICOS IMPORTACOES E 
EXPORTACOES EIRELI. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 129/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBFtAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 	HOSPITALARES 
ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E 
EXPORTACOES EIRELI. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po"es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14242.200/0001-65. neste ato reoresentado oelo IIm. o Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, COM A UUドAkIiCiVAyAU LJU ruNuJu MUNIじ1rAI,. Ut bAULJヒ, inscrito no 
CNPJ sob ono 11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de 
Sa自de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaOkEY・MED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS 
IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI, pessoa juridica de direito privado,inscrito no 
CNPJ n。 11.311.773/0001-05, com endere9o comercial 白  Rod. BR 101,Km 510, S/N, Jacana, 
Itabuna-Bahia, CEP: 45608-750, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base 
na licita"o na modalidade Preg自o Presencial n。  01 8/2020・SRP, nas disposi"es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Pre9os para o 
fornecimento parcelado de medicamento da farm白cia b白sica, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sa"de deste Municipio, conforme descriゆes constantes da Ata de Registro n。  
041/2020, referente ao Edital Preg'o Presencial n。  018/2020-SRP,que ser necess白rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
de acordo com a necessidade atual para processo de pagamentoatrav白s do Decreto 
Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de 
Arrecada"o para custeio das a"es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do 
Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especficos 白  s a"es de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correr巨o por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota●o Oramentria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 

COVID-1 9; 
1.5 Sendo assim a dota9自o oramentria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BAHIA, situada Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: 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, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretário Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 	empresaOKEY-MED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS 
IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI, pessoa juridica de direito privado,inscrito no 
CNPJ n° 11.311.773/0001-05, com enderego comercial A Rod. BR 101,Km 510, S/N, Jacana, 
Itabuna-Bahia, CEP: 45608-750, aqui denominada simplesmente CONTFtATADA, com base 
na licitação na modalidade Pregão Presencial n° 018/2020-SRP, nas disposições da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as clausulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Pregos para o 
fornecimento parcelado de medicamento da farmácia básica, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde deste Municipio, conforme descrições constantes da Ata de Registro n° 
041/2020, referente ao Edital Pregão Presencial n° 018/2020-SRP,que será necessário 
acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
de acordo com a necessidade atual para processo de pagamentoatravés do Decreto 
Municipal n° 10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crédito Extraordinério por Excesso de 
Arrecadação para custeio das ações de enfrentamento de calamidade pública decorrente do 
Coronavirus (COVI D-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos As ações de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergência em Satide - 

COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dotação orçamentária passa a ser da seguinte forma: 

Unidade 
orçamentária 

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

Atividade/projeto 

10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Básica 
10.301.09.2.041 - Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 

D置TU Re,hMUM CIPALat 



Leand ro Leandro carenhas carenhas 

4(W) ビ  烏A 
ustavo Correia Silva 

Setor Contbil da Prefeitura 
ustavo Correia Silva 

Setor Contábil da Prefeitura 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e Alta 
Complexidade 
10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde - 
COVID-19 

Elemento de 
despesa 

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 

Fonte 02 - Receitas e Transferência de Impostos 
14- Transferência de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser白  da data de sua assinatura at o dia 23 de Julho de 2020, 
e de acordo com as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CL USULA TERCEIRA - DA RATIFICAいO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e condi96es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSICOES 
4.lPermanece o Foro da Cidade de Po"es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dロvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento sera da data de sua assinatura at6 o dia 23 de Julho de 2020, 
e de acordo com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condiçÕes estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES 
4.1Permanece o Foro da Cidade de Poções, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presença de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretários e Setor contábil. 

Po加es BA, 07 de maio de 2020 Poções BA, 07 de maio de 2020. 

Testemunhas: Testemunhas: 
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R$ 1,74 R$ 696,00 400 	Frasco 1OML Paracetamol 200m・ /rnl solu,o ora NATULAB 
Paracetamol 500n,. PRATI DONADUZZI R$ 	0,11 R$ 	330,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 129/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO No 129/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE E A 
EMPRESA OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 	HOSPITALARES 
ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E 
EXPORTACOES EIRELI. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada a Pra9a da Bandeira, no 02, 
Bairro: centro,Po96es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14142100/0001-65. neste ato reoresentado aelo IIm.o Leandro Araio Mascarenhas, Prefeita 
Municipal, COM A COPARTIGIPA9AO 00 FUNDO MUNICIPAL Ut SAULIt, inscrito no 
CNPJ sob o n。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。  75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretrio Municipal de 
Sa自de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaOkEY-MED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS 
IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI, pessoa juridica de direito privado,inscrito no 
CNPJ n。  11.311.773/0001-05, com endere9o comercial 白  Rod. BR 101,Km 510, S/N, Jacana, 
Itabuna・Bahia, CEP: 45608-750, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base 
na licita9ao na modalidade Pregao Presencial n。  01812020-SRP, nas disposi加es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as clusulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tern por objeto o Registro de Pre9os para o 
fornecimento parcelado de medicamento da farm自cia b白sica, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sa自de deste Municipio, conforme descriゆes constantes da Ata de Registro n。  
041/2020, referente ao Edital Preg旨o Presencial n。  01812020・SRP,que ser自  necessilo 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
de acordo com a necessidade atual para processo de pagamentoatrav白s do Decreto 
Municipal n。  10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin白rio por Excesso de 
Arrecada9ao para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do 
Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID・19; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrきo por conta da inclusao dos 
recursos da Dota9白o Or9amentria a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa自de ・  

COVID-19; 
1・5 Sendo assim a dota9ao or9amentria passa a ser da seguinte forma: 

   

Unidade 
orament自ria 

 

30700 - Secretaria Municipal de Saude 

？響81 - Eu., fir' e,鷲町cipa竺Sauきde Po96es  
岩霊慧慧と誤一讐a讐en9ao一門  secretaria de Sa自de 

帯奈」 ‘黒三と翌ーョestao 9as加9es de Aten9白o B白sica 

儲競9鈴芯議昌鐸：器濃語撫ご認器 utica 

Atividade/projeto 
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10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e Alta 
Complexidade 
10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde - 
COVID-19 

Elemento de 
despesa 

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 

F onte  
02 - Receitas e Transferência de Impostos 
14- Transferência de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA~ PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser白  da data de sua assinatura at o dia 23 de Julho de 2020, 
e de acordo com as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento será da data de sua assinatura atd o dia 23 de Julho de 2020, 
e de acordo com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e condi加es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA~ DAS DISPOSICOES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret自rios e Setor cont白bil. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA FtATIFICAÇA0 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais ciáusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLAUSULA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES 
4.1Permanece o Foro da Cidade de Pogões, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presenga de testemun has abaixo arroladas, Prefeito, Secretários e Setor contábil. 

Po96es BA, 07 de maio de 2020 Poções BA, 07 de maio de 2020. 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Leandro Araújo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contábil da Prefeitura 

Testemunhas: Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 CPF 
1) 	 2) 	  
CPF: 	 CPF: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

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

PREFEITUFtA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N.129/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 129/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N。  129/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO96ES COM COPAR11CIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 	HOSPITALARES 
ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E 
EXPORTACOES EIRELI. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 12912020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPART1CIPAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAGDE E A 
EMPRESA OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 	HOSPITALARES 
ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E 
EXPORTACOES EIRELI. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po9Oes Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo 11m7 Leanaro praujo Mascarennas・  rreieit.o 
Municipal. COM  A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob on。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de 
Sa自de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 自  empresaOKEY-MED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS 
IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI, pessoa juridica de direito privado,inscrito no 
CNPJ n。 11.311.773/0001-05, com endereo comercial 白  Rod. BR 101,Km 510! SIN, Jacana, 
Itabuna-Bahia, CEP・  45608-750, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base 
na licita9ao na modalidade Preg'o Presencial n。  01812020・SRP, nas disposi96es da Le 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e allerada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as cl白usulas e condi6es seguintes 

CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeta a Registro de Preos para o 
fornecimento parcelado de medicamento da farm白cia b白sica, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sa自de deste Municipio, conforme descri96es constantes da Ata de Registro n。  
041/2020, referente ao Edital Preg旨o Presencial n。  018/2020-SRP,que ser白  necess自rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas data96es no Quadra de Detalhamento de Despesas, 
de acordo com a necessidade atual para processo de pagamentoatrav白s do Decreto 
Municipal np 10 de 05 de maio de 2020: Que abre Cr'dito Extraordin自rio por Excesso de 
Arrecada"o para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do 
Coronavrrus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9白o Orament自ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ・  

COVID-1 9 
1.5 Sendo assim a dota9白o or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES - BAHIA, situada Praça da Bandeira, n° 02, 
Bairro: 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, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretário Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado A empresaOKEY-MED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS 
IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI, pessoa juridica de direito privado,inscrito no 
CNPJ n° 11.311.773/0001-05, com endereço comercial Rod. BR 101,Km 510, S/N, Jacana, 
ltabuna-Bahia, CEP: 45608-750, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base 
na lidtação na modalidade Pregão Presencial n° 018/2020-SRP, nas disposições da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o 
presente apostilamento,mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o Registro de Preços para o 
fornecimento parcelado de medicamento da farmácia basica, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde deste Municipio, conforme descrições constantes da Ata de Registro n° 
041/2020, referente ao Edital Pregão Presencial n° 018/2020-SRP,que será necessário 
acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
de acordo com a necessidade atual para processo de pagamentoatravés do Decreto 
Municipal n° 10 de 05 de maio de 2020: Que abre Credit° Extraordinário por Excesso de 
Arrecadação para custeio das ações de enfrentamento de calamidade pública decorrente do 
Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos ás ações de combate ao COVID-19; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergãncia em Sailde - 

COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dotação orçamentária passa a ser da seguinte forma: 

Unidade 
orçamentária 

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

Atividade/projeto 

— 

10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Básica 
10.301.09.2.041 - Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 

flflh!TUtA 	4II'UCIAI. 

	Rua: cardeal da Silva! n。 75. ceniro, Po"es Bah,a, Fone: (77) 34314350 
争・・“a.り・,・ …・・I 
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Rua: Cardeal da Silva, n° 75. centro, Booties Bahia, Fone: (77)3431-4350 
• fin./ 



Diario Oficial do 
MUPMCHO 
Diário Oficial do 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113324/0001-52 

PFtEFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 昌\--;t01111; 

10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Media e Alta 
Complexidade 
10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Saúde - 
COVID-19 

Elemento de 
despesa 

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 

Fonte 02 - Receitas e Transferencia de Impostos 
14- Transferência de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2・1 O prazo do Apostilamento sera da data de sua assinatura at' o dia 23 de Julho de 2020, 
e de acordo com as solicita加es da Contratante n白o se computando os casos previstos no 
artigo 1 .058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento será da data de sua assinatura até o dia 23 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; 

CL USULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e condi"es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIOES 
4・lPermanece o Foro da Cidade de Po96es! Bahia, que prevalecer自  sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d"vidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretrios e Setor cont自bil 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÂO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES 
4.1Permanece o Foro da Cidade de Poções, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, das 
testemunhas. 
4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na 
presenga de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretarios e Setor contábil. 

Po96es BA, 07 de maio de 2020 Pogões BA, 07 de maio de 2020. 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Leandro Araújo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contbil da Prefeitura 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contabil da Prefeitura 

Testemunhas: Testemunhas: 

1) 
CPF 	 ,o 賛  
1) 
CPF: 

iVtfivit04;641111.." 

  

2) 2) 

  

    

  

CPF CPF: 

 

 

Rua: cardeal da Silva, n。 75, centro, Po96es Bahia. Fone. (77) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva. n° 75, centro, Pocões Bahia. Rona (77) 3431-4350 

 

Po96es Poções 
Quinta-feira 

28 de Maio de 2020 
57-Ano -NO802 

Quinta-feira 
28 de Maio de 2020 

57 - Ano - N° 802 
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/2020 	https.//servtcos.cloud.el.com.br/ba-itabuna-pm/services/ce 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 
FAZENDA MUNICIPAL~ DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 
FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

I N"mero da Certido 
I

I !timer° da Certidão 
0001899 

 

C6digo Geral 
1158606 

Código Geral 
1158606 

  

Código I 	 Nome/Razão Social 
OKEY MED DIST DE MED HOSP OD IMP E EXP EIRELI 

C.N.P.J 
11311773000105 i 	Insc. Est. 	I 	C.P.F 	l 

I 	
R.G 

Endereço 
RODOVIA - BR 101, N°: S/N -  

JACANA 	 ITABUNA BA 

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal n。  2・ 173 de  
0111012010 - C6digo Tribut自rio Municipal, certifica para os devidos fins que, MAO CONSTA DEBITO 
pertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraida a presente certid白o, cuja validade e de 90 
KNoventa) dias contados a partir da data de sua emisso. 

As certid6es fornecidas n自o excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer debitos que 
posteriormente venham a ser apurados 

A autenticidade desta certid言o poder ser confirmada na p自gina da Prefeitura Municipal de Itabuna na 
Internet, no endere9o http://www.itabuna.ba.gov.bri  

Emitida em 12/02/2020 

A Prefeitura Munidpal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal n° 2.173 de 
1/10/2010 - C6digo Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NA° CONSTA DÉBITO 
ertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraida a presente certidão, cuja validade e de 90 

KNoventa) dias contados a partir da data de sua emissào.  

As certidões fornecidas não excluern o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que 
posteriormente venham a ser apurados. 

A autenticidade desta certiddo poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Itabuna na 
Internet, no enderego http://www.itabuna.ba.gov.bri  

Emitida em 12/02/2020 

Validade 90 dias Validade 90 dias 

Chave de Valida9自o: 20200001899 Chave de Validação: 20200001899 

Av. Princesa Isabel, N。  678 
S白o Caetano 
CEP: 45.607.001ー  ltabuna-Bahia 

Av. Princesa Isabel, N° 678 
sac) Caetano 
CEP: 45.607.001 - Itabuna-Bahia 

縄胃習 AZEV‘響Sins IC!! ::teLGisTkG, i OA 'S!iA 	・  

「  ,uu. nmenocaao: 3l5512022o1s4s43g17・1. (lab: 12/02)2020 15:46:fl 
I 	~' 	sd。  OI thI de E'scaliaao DPO Nomj4 C AJTZ37QJ.CPBI l・】  
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C6d. Autenticagio: 316512022015454809174; Data: 12/02/2020 15:41:24 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emiss'o: 07/05/2020 I 3:5! 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid豆o Especial de D'bitos Tribut豆rios 

(Positiva com efeito de Negativa) 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de H de dezembro de 198l ・ C6d・90 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Cer[idau N口.口  20201342567 

RAZAO SOCIAL 

OKEY-MED DISTIUIIUII)ORA !)E MED!CAMItNTOS HOSP!TAIARFS O!)ONTOLOGICOS 

NSCR ●CAO ESTAロIJAL 
	 CNPJ 

084.776.323 
	

11.3! 1.773/0001-05 

Fica certificado que constam, at a presente data, as seguintes pendencias de responsabilidade do contribuinte acima 
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria! cuja exigibilidade encontTa-se suspensa, emprestando 白  

presente certidao Positiva o efeito de Negativa 

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is):にMS 

2!7445.00I !/!8.7 Inic ia! Ti EF ESA 232417.3002/16-9 Div AEiv/!NSC NA F) ATIVA 

23241 7.3003'16-5 !nicia!/PARCF.LAMENTO 7324!7.3004/I6-I 2a !nst/PARCELAMENTO 

2324!7.3004/!6-! !IIicial/PARCELAMENTO 2324! 7.3006/I 64 1 a !nstJPARCELAMENTO 

600000.2! 63.'! 1! lnicial,'PARCELAMENTO (J'J0'J0U,2I (4/ I 7ポ  ini cia LIA RC1.LA M IN TO 

850000 .23 14/! 8.0 !nicia!/PARCELAMENTO 850000,84! 5/1り.! lnicia!/PAR CELA MENTO 

850000.892!/!9-4 In IC ia!,PA RUELA MENTO 8501)00.9045/19-3 !nicia!JPARCELAMENTO 

Esta certid白o engloba os d白bitos referentes a todos os estabe!ecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Divida Ativa, de compet6ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P"b!ica do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros debitos que vierem a ser apurados. 

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

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自o original de inscri o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federa! dc Minist自rio da Fazenda 

PAG Idc I 	 RcR'crlidaoEspccial.甲【  



競  

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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS 
IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI 
CNPJ: 11.311.773e'0001 ・05 

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 

1. constam d'bitos sdministrados pe!a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n。  5.172, de 25 de outubro de 1966 ー  
C6digo Tribut白rio Nacional (CTN), ou objeto de decis言o judicial que determina sua 
desconsidera9白o para fins de certifica9巨o da regularidade fiscal, ou ainda n言o vencidos; e 

Z n自o constam inscri96es em Divida Ativa da Unio (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Naciona! (PGFN) 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certid白o 
negativa 

Fsta certid巨oe v自lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg含os e fundos publicos da administrac言o dircta a elo vinculados. Refcrc-sc 自  situa9含o do 
sujeito passivo no a mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui6es sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd'do pargrafo ロ  nico do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita9言o desta certid言o est白  condicionada 白  verifica9自o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os <http://rfb.gov.br> ou chttp://www.pgfn.gov.br> 

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。 1.751, de 2/10/2014 
Emitida 白  s 15:51:35 do dia 05/11/2019 <hora e data de Brasilia> 

S 	V自lida ate 03/05/2020 
- 	uoaigo tie controie cia ceruoao: 'SbA.UりbI.tしAU.りbtA 

Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 
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CERTェDAO NEGATIVA DE D豆BITOS TRABALHェSTAS 

Nome: OKEY-MEID DISTRIBUIDORA DE MEDICANENTOS HOSPlTALAREg 
ODONTQLOCT('Os TMPORTACOES E EXPORTA'CES ETRELT 

一．  一一 
	 (MATRIZ E FェLェAェ5) 

con七ados da da七a 

CNPJ : 11. 311. 773 / 0001_ Os 
Certidao fl。 : 190285908/2019 
Expedi9ao: 27/11/2019, a s 14:13:05 
\Tコ  1'rlコ r3o : 24 / 05/2020 一  l80 (cen七。  ' r- 1 t-只n十ョ、  (U コ e 
Qe sua expedi9ao. 

Cert迂ica-se que OKEY-MEV OェSmェBIJIDORA DE MED工CAMENTOS ff05?工TALARES 

00 ONT OLOG 工 COS 	IMPORTACOES E EXPORTACOES ElREL 工  
(MATR工I, R Fェ1 mェ5) / inscr比0(al nG n?tflT s ,-T- 

n。  11.311.773/0001-05, NxO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabaihis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 ResL)ユu〒貢し  AdniユLIユ sしra七 .L V cIlプ  147 こノ zuユ l do 1.U Liュbunal SuPerユU工  dU 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011 
Os dados constantes desta Certidao s言o de responsabilidade dos 

Tr ュbunais dく］  Trabalho e es七ao aヒuallzados a七巨  2 (dois) dias 

anterinres a data da sua expediぐ旨o 

No caso de Pessoa]u亘aュca, a Cerこュdao aしCsヒa a empresa em ェela9ao 

a todos os seus estabelecimentos, ay合ncias ou filュais. 

A acelヒa9ao desta cer七 ldao condiciona-se a verifica9ao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Interne七  （ h七とp ：ノノwww. 七st. jus .br), 
Cerヒ idao eml七 ida gra七uitamerl七e. 

ェNFORMAAO 工MPORTAWTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificag言o das pessoas naいユrais e juridicas 
ユnadュmplen七es peranヒe a this七ユ9a do Trabalho quanto as obrigaCdas 
es七abelec工das em ser止enga condena七orユa transi七ada em ゴulgado 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 execu9巨o de acordos f ュ rmados peran七e o Minis七6rユo P丘blユco do 
Trabalho ou Comissao de Concilia9ao Pr via. 
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Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscri‘旨o: 	11.311.773/0001-05 
Raz旨o SociaI%DKEY MED DISTRIB DE MEDIC HOSPIT E ODONT IMPORT E EXPOR 

Endere'o: 	ROD BR-101 SN KM 510 ノ  JACANA / ITABUNA / BA /45608-750 

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

O presente Certificado nきo servir白  de prova contra cobranらa de 
quaisquer d6bitos referentes a contribuiら6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigag6es corn o FGTS. 

Vaiidade:05/03/2020 a 02/07/2020 

Certifica‘言o N"mero: 2020030502332252276012 

Informag5o obtida em 07/05/2020 13:13:09 

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

https. //consuita -cri caixa .go%c br/con sultacrf/pa ges/consu Ita Emprega dor.j si 
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Nome/Razao Social 
OKEY MED DIST DE MED HOSP OD IMP E EXP EIRELI C6digo 

C. N. P.J 
11311773000105 ~Insc. Eat 	l 	C.P.F 	l 	 R.0 

Endere9o 
RODOVIA ・  BR 101, N。: SIN ・  

JACANA 
	

ITABUNA 
	

BA 

LA Prefeitura Municipal de Itabuna - BA. conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal no 2.173 de 
'Jl/lU/ZU]U ーしoaigo irioutarlo Municipal, certinca para os aeviaos Tins que, N/kU しUNb I/k L)Ldi I U 
pertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraida a presente certid巨o, cuja validade e de 90 
'Noventa) dias contados a parfir da data de sua emissao. 

N"mero da Certidao I 	 C6diqoGeraI 
0001899  

C6diqo Geral 

んeMcosdoud司  comカ“ba司tョbuna叩mんeNce5/ceけda%mpressaaphp・c=e&cd=JEFEEEHLLFFHFF&lpc=GE&pcoeだニ。  

a 
I 

ー嚇’ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 
FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 

As certid6es fornecidas n白o excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer debitos que 
posteriormente venham a ser apurados 

A autenticidade desta certid'o podera ser confirmada na pagina da Prefeitura Municipal de tabuna na 
[nternet, no enuere9o nflpJtw'McItaOuna,Da.govMri 

Emitida em 12/02/2020 

. 	Validade 90 dias 

Chave de Valida9自o: 20200001899 

Av. Princesa Isabel, N。  678
So Caetano 
CEP: 45.607.001 - Itabuna-Bahia 



? 挙“s 
Rua: cardeal da Silva, n。 75, centro. Fo96es-BA. Fone: (77) 

S 柳  
昌  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001 ・52 

CONTRATO No 129/2020 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9oES COM COPARTICIPA9AO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE PO96ES E A EMPRESA OKEY- 
MED 	DISTRIBUIDORA 	DE 
MEDICAMENTOS HOSPITALARES 
000NTOLOGICOS IMPORTACOES E 
EXPORTACOES EIRELI. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES (BA), estabelecida 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, centro 

Poc6es-BA, inscrita no CNPJ sob n 。14.242.200/0001-65, neste ato representada pelo llm. Leandro 
Arauio Mascarenflas, t-'reieito Municipal, .U!VI しVrMN I i'..IrMyMU uu ruriuu wiuni.irtn. 

~ 	SAUDE DE POCOES. Estado da Bahia, pessoa iuridica de direito publico, com seae na t<ua しaraeai 

W 	da Silva, no 75, centro, Po96es-Ba, inscrito no (JNPJ sob o nu UNFJ: 11.11i.iZ4/UUU1-L, neste ato 
representado pelo Secret白rio o Sr. Jorge Lus Santos Lemos, brasileiro, inscrita no CPF sob o n。  
466.638.785-49, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa OKEY-MED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES 
EIRELI, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ n。  11.311.773/0001-05, com endere9o 
comercial 白  Rod. BR 101, Km 510, S/N, Jacana, Itabuna-Bahia, CEP: 45608-750, aqui denominada 
CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade Preg白o Presencial n。  01812020-SRP, 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, mediante as clusulas e condi6es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Constitui o objeto do presente contrato o Registro de Pre9os para o fornecimento parcelado de 
medicamento da farm白cia b白sica, em atendimento a Secretaria Municipal de Saade deste Municipio, 
conforme descri96es constantes da Ata de Registro n。  041/2020, referente ao Edital Preg白o Presencial 
no 018/2020-SRP 
§ 1。  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 licita9白o, de at白  25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei no 8.666/93 com suas ulteriores 

a alterac6es 
- 

	

	9 z' b\ presente contrata9ao esta senoo iormauzaaa ae rorma aireta, por Moaauaaae vregao 
Presencialn。  018/2020-SRP, com base no, do art, 11, da Lei no10.520/02 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECU9AO E ENTREGA 
a) O Regime de Execu9ao do presente Contrato 白  de pre9o unit白rio, em obedincia ao Edital do 

Preg白o Presencial N。  018/2020-SRP e seus Anexos, que a este integra, independentemente de 
transcri9白o, e 自  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94 

b) A a9ao ou omiss昏o, total ou parcial, da fiscaliza9ao do contratante, n白o eximira 白  contratada de 
total responsabilidade na execu9白o do contrato 

a) De 05 dias, a partir da solicita9白o da Contratante 
b) Na entrega dos medicamentos e material, dever白o ser apresentados registro da ANVISA, das 

mesmas marcas apresentadas na proposta 
c) Na entrega referentes aos lotes 04 e 05 medicamentos de aten9白o b白sica, devero ser realizados 

de diariamente no setor de Assistncia Farmacutica, prazo m白ximo de entrega 24 horas, conforme 
solicita9白o do Contratante em poucas quantidades 
勲10 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se con - 'zar白  ap6s adotados oela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.66r/93 com as alterac6es da Lei 

r 

1 	.t\ 

I 
‘ 、  
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f • . 轟  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

8.883/94 8.883/94. 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato ser白  at' 31/1 2/2020, a contar da data de sua assinatura; 

CLAUSULA QUARTA - PRE9O, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Pre9o Total para a entrega do objeto ser白  de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Preg白o Presencial 
n。. 018/2020-SRP e da Ata de negocia9白o feita pelo pregoeiro 
4.2 0 pagamento efetivar-se-自, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de at 30 (trinta) 
dias, contados a partir da expedi9ao da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo com 
as especifica96es; 
§ 1。 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 。 Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido 

一 	documento ser白  imediatamente devolvido oara substituic白o e/ou emissao de Nota de Correcao 
w 	ticanao estaoeieciao que esse intervalo cie tempo nao sera consiaeraao para emito ae quaiquer 

reajuste ou atualiza9白o do valor contratual 
4.3 Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajustveis 
4.4 Os pre9os constantes na proposta ou or9amento poder巨o sofrer revis6es objetivando manter o 
equilbrio econ6mico financeiro pela varia9白o do custo da produ9白o - efetivamente comprovado pelo 
fabricante do produto - at白  a data do faturamento de cada remessa, conforme determina o art.65, 
letra "d" da Lei Federal n o8.666/93 

CLAUSULA TERCEIRA - PFtAZOS 
3.1 0 prazo do Contrato sera até 31/12/2020, a contar da data de sua assinatura; 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇõES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Preço Total para a entrega do objeto sera de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial 
n°. 018/2020-SRP e da Ata de negociação feita pelo pregoeiro. 
4.2 0 pagamento efetivar-se-á, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados a partir da expedição da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo com 
as especificações; 
§ 1° Nos preços ofertados na proposta do Contratado ja estão in clusos 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° Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido 
documento sera imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correçao, 
ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não sera considerado para efeito de qualquer 
reajuste ou atualização do valor contratual. 
4.3 Os Preços ofertados sera° fixos e irreajustaveis. 
4.4 Os preços constantes na proposta ou orgamento poderão sofrer revisÕes objetivando manter o 
equilibrio econômico financeiro pela variação do custo da produção - efetivamente comprovado pelo 
fabricante do produto - ate a data do faturamento de cada remessa, conforme determina o art.65, 
letra "d" da Lei Federal n.°8.666/93. 

CLAUSULA QUINTA ・  ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1 As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Or9ament白ria a 
seguir especificada 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Orçamentaria a 
seguir especificada: 

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

Atividade/projeto 

10 122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Basica 
10.301.09.2.041 - Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - ManutençAo do Bloco MAC - Média e Alta Complexidade 

Elemento de despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 

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

Par白grafo Unico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscals) e/ou fatura(s'i 

	

I. 	nova ae regularidade junto a Fazenda MuniciDal: 

	

ii. 	nova ae regularidade junto a Fazenda Estadual: 
- ii. rrova ae regulardade junto a Fazenda Federal, referente 白  Divida Ativa da Uniao e 
i riDutos i-eclerais; 
IV. Prova de regularidade junto ao INSS; 
V. Prova de regularidade iunto ao FGTS: 

	

vi. 	rrova ae regulardade junto a Justi9a do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGA9oES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade 6a CONTRATANTE 

Paragrafo tinico: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 
I. Prova de regularidade junto Fazenda Municipal; 
II. Prova de regularidade junto Fazenda Estadual; 
III. Prova de regularidade junto 	Fazenda Federal, referente 	Divida Ativa da Uniio e 

Tributos Federais; 
IV. Prova de regularidade junto ao INSS; 
V. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
VI. Prova de regularidade junto a Justiga do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA devera fornecer o objeto de acordo a necessidade a CONTRATANTE. 

● • 

賢?6$es PI Poottes 
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V a 
昌  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 
CNPJ: 11.113.32410001-52 

6.1.2 A CONTRATADA ser自  legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu9白o deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securitrios, comerciais e outros fins, a eles nきo se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1.3 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig白ncia, impericia ou imprud白ncia, 
na execu9白o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, n白o 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9白o ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos 
6.1.4 A CONTRATADA assumir白  a responsabilidade total pela execu9白o do contrato 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 
abastecimento contido no Edital, que 白  parte integrante deste Contrato 
6.1.6 Reconhecer os direitos da administra9白o, em caso de rescis百o administrativa prevista no Artigo 
77 da Lei 8.666/93; 
6.1.7 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as condi96es de 
habilita9白o e qualifica9白o exigidas na licita9ao, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  

● 器曽麗municar 白  Prefeitura Municioal de Poc6es- Bahia ns eventuais casos fnrtiiitns p u p fnrr'2 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias 自  teis ap6s a verifica9白o do fato e apresentar os documentos 
para a respectiva aprova9白o, em at白  5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrncia, 
sob pena de n白o serem considerados 
6.1.9 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 

6.2 DA CONTRATANTE:
6. 2. 1 Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes do 
oresente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 A fiscaliza9白o do fornecimento ser含  por tcnicos da CONTRAIANIE ou por equipe 
esoecializada, desianada 
6..3 Poder白  a ficaliza9白o ordenar a suspens自o 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 
sanc6es aue cossam se aplicar a CONTRATADA 
6.2.4 Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, ate o quinto aia uru ao 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。 8.666/93 e suas ulteriores altera96es; 
6.2.5 Fiscalizar o servi9o, dar solu96es 白  s consultas feitas, determinar as providencias que lhe 

a 	carecem cabiveis e anotar os fatos ou observaC6es cujo registro se fa9a necess白rio; 
W 	6.2.6 Os pre9os registrados serao pubucaclos no LMario uTicial ao M unicipio 

6.2.7 Emitir autoriza9白o para aquisi9白o dos materiais e produtos 

CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES 
7.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hip6teses abaixo relacionadas, ser白o aplicadas as seguintes 
san96es, graduadas conforme a gravidade da infra9ao, sem prejuzo de san96es civis e criminais, 
ap6s o pr白vio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio 
7.2 Advertncia sempre que forem constatadas infra96es leves 
7.3 Multa por atraso imotivado do fornecimento do Produto, nos prazos abaixo definidos 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 5 (cinco) 
dias, desistncia na entrega do material; 

b) ate 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto 
c) superior a 30 (trInta) dias, nos casos em que n白o tenha havido o cancelamento da nota de 

empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento cio 
produto 

ci) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou 
documento corresoondente: 20% sobre o valor da fatura rio fnrner.imentnr1n nrnrliitn 

1.4 b uspensao nos prazos abaixo delinidos 
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V. . 昌  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
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a) de at白  12 (doze) meses quando praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos do contrato, no 
白  mbito da Administra9白o Pロblica Municipal; 

b) suspens白o de ate 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuzo 
causado 白  Administra9白o Publica Municipal; 

c) n百o atender as especifica96es t白cnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos 
estabelecidos no contrato: multa de 10% e 20%; 

cl) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e prvia comunica9白o 白  administra9白o 
multa de 10% a 20% 

e) adulterar ou alterar caractersticas fisica, qu imica ou biolgica do produto fornecido: multa de 
20%; 

U entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto falsificado, furtado, deteriorado, ou 
danificado: multa de 20% 

7.5 Declara9白o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra9白o P自blica Municipal quando 
o licitante incorrer por duas vezes nas suspens6es elencadas no subitem 8.3 e 8.4 
7.6 A suspensao tempor白ria do fornecedor cujo contrato com a Administra9白o Pロblica Municipal esteja 
em vigor, impedir白  o mesmo de participar de outras licita96es e contrata96es no 白  mbito do municipio 

一 	at白  o comprimento de penalidades aue lhe foi imposta 
w 	ri ueciara9ao ae iniaoneiciaae para licitar ou contratar com a administra9白o Publica Municipal, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9きo ou at白  que seja promovida a reabilita9o 
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser白  concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administra9白o pelos prejuizos resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidade 
aplicada 
7.8 As multas aplicadas deverao ser pagas espontaneamente e no prazo m白ximo de 05 (cinco) dias 
ou ser白o deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, ap6s pr白vio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio ou, ainda, cobradas judicialmente, a critrio 
da Secretaria Municipal de Administra9白o 
7.9 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado dever白  recolher a 
multa por meio de dep◇sito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responder白  pela sua 
diferen9a a qual ser白  descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelaA dministra9白o, ou 
ainda, cobrada judicialmente 
7.10 A multa poder ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do arau 
da infra9白o cometida pelo contratado e dos prejuizos causados 白  Administra9白o P"blica Municipal, 
n白o impedindo que a Administra9白o rescinda unilateralmente o contrato 
7.11 As san"es prevista no item 08 deste edital s昏o de competencia exclusiva do titular da Secretaria 
iviunicipai cia /Aaministra9ao, permitida a delega●o para a san9白o prevista no sub-item 8.4 facultada a 

~ 	aelesa ao Interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas 
w 	,'. iz us aanos e prejurzos serao ressarcidos 自  contratante no prazo m白ximo de 48 (Quarenta e oito' 

noras, apos previo processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, contado da 
noiiiica9ao aaministrativa a Contratada, sob pena de multa 
7.13 Nenhuma san 白o ser自  aplicada sem o devido processo administrativo. aue oreve defesa pr白via 
do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

CLAUSULA OITAVA ・  DA RESCISAO 
8.1 A inexecu o total ou parcial do Contrato enseia a sua resciso, ohservii-thg para tanto, 白  s 
disposi es da Se唆o V, Capitulo Ill das Lei n。  8.666/93 com suas uiterioresaltprrn;c 旦己生竺ciso poderえ竺喫喪rminada por ato unilateral e es面tgお品,contratante nos casos 
enumerados nas Leis n。  10.520102 e n。 8.666/93 
8.3 Quando a resciso ocorrer com base com base nos incisos I a Xl do art. 7H dn i ni no S666/93 

器盟隠二黒
cu巾a da contraねdase「白 esta ressarcldo dos prquizos -器盟隠二黒cu巾a da contraねdase「白 esta ressarcldo dos prquizos -器盟隠二黒cu巾a da contraねdase「白 esta ressarcldo dos prquizos r -器盟隠二黒cu巾a da contraねdase「白 esta ressarcldo dos prquizos re -器盟隠二黒cu巾a da contraねdase「白 esta ressarcldo dos prquizos regu -. -. .e品姦品p ,sem que haja culpa da contratada, ser esta ressarcido dos prejuzos regularmente comprovados que 

houver sofrido 
8.4 0 presente contrato poder色  ser rescindido Delas sittinnAec nrnuistas n art. 78, " Lei Federal n
P 

麗黒翼 caso em que a CONTRATANTE ter todas as garantia算尚 .1ist詳にa rt. 拶『ご背器  reた陣nc旧  

PargrafoU nico: No caso de resciso deste Contrato, a Contratada receber., apenas, o pagamento 
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5 Rua: Cardeal da Silva, n。 75, centro, Po96es-BA, Fone: (77) 3431-4350 

Leandro ' a jo Mas arenhas 
P ・ feit. Munic tal 

Con' atante 

Testemunhas 

CPF:C/( D71屋 

盤0-s 

一Jorge LりI-8antos Lemos 
oecretaric iviunicipai cie saUde 

Contratante 

S 
誠豊b 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001-52 

relativo ao objeto fornecido 白  Contratante 

CLAUSULA NONA - CONDI9OES GERAIS 
9.1 Ser白o de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi白rios, planos 
estatistcos 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 execu9白o deste Contrato, 
quando necess白rio por convenincia dos servi9os ou da Administra9白o, respeitados os limites legais e 
os direitos assegurados 白  CONTRATADA 
9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9白o, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta de Pre9os da CONTRATADA 
9.4 N含o Ser permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este 
Contrato; 
9.5 Este contrato 白  regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dロvida em casos omissos 

● 窓腎器器農器鷺醤謂鷲誌 sero cobradas atrav白s de processo de execu9o 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9ao ou compensa戸o de crditos, sempre que possvel 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - COBRAN9A JUDICIAL 
11.1 As importancias devidas pela Contratada ser白o cobradas atrav白s de processo de execu9白o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9白o ou compensa9自o de cr白ditos, sempre que possive 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FORO 
12.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po9うes- Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do presente Contrato 
12.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de iqual 
teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme 

Po96es-Bahia, 06 de abril de 2020 
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