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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO No 058/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de material de limpeza e 
descart白veis em atendimento as necessidades da Secretaria de saude deste 
Municipio, conforme descri96es do Pregao Presencial no 077/2019 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 Cr白dito Extraordin白rio por Excesso de Arrecada9白o 
para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do 
Coronavirus (COVID-1 9). 

AUTUACAO 

Aos 06 (seis) dias do m6s de maio de 2020, autuo o oficio requisitrio da 

secretaria e os documentos que adiante se v6. 

胎  

Samanta de Araロjo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 

PPREFEITURA fl MUNICIPALcoes 
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PREFEItURA MUNICIPAL DE PUCUJS 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Em, 06 de Maio de 2020 

Oficio 220/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita9ao de Apostilamento de Contrato 

SOLICITACAO  

Solicito que se providencie o apostilamento do contrato entre oFundo Municipal de Saロde, 
inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresaFRANCISCO XAVIER JUNIOR, inscrito no 
CNPJ 32.419.490/0001.51, referente ao Pregao sob n。  077/2019, cujo objeto 白  o 
fornecimento de material de limpeza e descart自veis em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saude deste Municipio, contratoeste sob o no 05812020-FMS. 
Justifica-se a necessidade deste, atrav白s do Decreto no 10 de 05 de maio de 2020: Abre 
Crdito Extraordin自rio porExcesso de Arrecada9ao 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 publica decorrentedo Coronavirus 
(COVID-19) e da outras provid白ncias 
O apostilamento come9a a contar a partir do dia 08 de Maio do ano em curso, com prazo 
at白  23 de Julhodo mesmo ano. Sendo que o Termo de Apostilamento ser自  adstrito 
somente aos itens listados em anexo, especificos 白  s a96es de combate ao COVID-19 
Ficando aberta uma nova A頭o Orament白ria conforme detalhamento abaixo 

Atividade/Projeto 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Saロde- COVID-19 

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

Atenciosamente, 

JorgeW 、 ntos Lemos 
Sec.用lrnici, - I由Sa'1‘均‘加Po96es 



a ronhas 
ai 

Leandr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Sa"de, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 白  existncia 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 de material de limpeza e 
descartaveis em atendimento as necessidades da Secretaria de saude deste 
Municipio, conforme descri96es do Preg白o Presencial no 077/2019 de acordo a 
necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto Municipal no 10 
de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin自rio por Excesso de Arrecada"o 
para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade pロblica 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 adestrito somente aos itens 
especificos a s a96es de combate ao COVID-19 

Gabinete do Prefeit'. 06 de maio de 2020 

t'聾  fl MUHICIPALcOOeS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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白  disponibilidade financeira e orament白ria com a lei Orament白ria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Orament白ria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9白o ser custeada pela UNIDADE 
OR9AMENT RIA, conforme segue abaixo: 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9白o da Secretaria de Saロde 
10.301.09.2.040 - Gestao das A96es de Aten9白o B白sica 
10.304.09.2.042 ・  Gest白o das A96es de Vigilncia em Saロde 
10.302.09.2.044 ・  Manuten9白o do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 

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

Po96es, BA, 06 de maio de 2020 

Atenciosamente, 

L 乙  L1P 
Gutijo Correia Silva 
Setor Cont白bil 

PoITUA fl MUMCIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Jurdica 

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui96es 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 - QDD, para fornecimento de material de 
limpeza e descartaveis em atendimento as necessidades da Secretaria de saロde 
deste Municipio, conforme descri96es do Preg白o Presencial n。  077/2019 de acordo a 
necessidade atual, para processo, e 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 a96es de enfrentamento de calamidade pロblica decorrente do 
Coronavirus (COVID-19), solicita an白lise e parecer tcnico consultivo, quanto ao 
Termo de Apostilamento, tendo como justificativa: Crdito Extraordin白rio por Excesso 
de Arrecada9ao 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 自  s a96es de combate ao COVID-19 

Segue Dota9ao pretendida para elabora9白o da minuta do Termo e deferimento, 
referente ao contrato a dministrativo n。. CONTRATO N。  058/2020 FMS. 

Aguardamos a sua aprecia9白o e aprova9白o se em consonancia. 

Gabinete do Prefe ',06 de maio de 2020 

ノ  

Leandr り  A ajo Ma-carenhas 
ref: ito Muni・  pal 

P聾6 MUNICIPAL?ooes 
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- 	一一  PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

ESTADO DA BAHIA 

pARECER JUR血'co 

ORG O: Prefeitura Municipal de Po中es / Secretaria Municipal de Sade 

● 麟麟難  

enfrentamento de calamidade p自blica decorrente cio CoroflaVif US 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 

● 麟羅響議  

enfrentamento de calamidade p6blica decorrente cio LoroflaVirUs 

麟麟難驚 

 

Pa da Bandeila02 - Centro-Po"es/Ba - Fone(77)3431 -15800 - Fax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POGOES 

3 ●。  : ESTADO DA BAHIA 
ミjWnLA DR 	 Contudo, apesar da regra ser expressa no que diz 
respeito a utilizagao de termos aditivos, nem todos os eventos ocorridos no 
curso de um contrato que afetam as condi96es at6 ent5o praticadas exigem a 
expedi95o deste termo, O art. 65 da Lei ne 8.666/93, autoriza o seguinte: 

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

§8。  varia車o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de preqos previsto no prprio contrato, as 
atualiza96es, compensa96es ou penalizac6es 
financeiras decorrentes das condi"es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
orament'rias suplementares at limite do seu valor 
corrigido, nao caracterizam altera車o do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando celebra車o de aditamento. 

鳶鷲鷺蕪灘戴難 

麟蕪議難麟 

麟舞響麟 

鴛
Amclusula necesscom indicaoeconmica". A灘難麟薫蕪 
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勲繊薫

ICIPAL DE PO ESnn Rendo razovel interpret 

ミ燕蕪鴬曇難
onta os argumentos jurdicos ace de realizao do termodo artigo 65, 8 da Lei 8.666/l累  

Enosso parecer salvo melhor entendimento 

Po96es/Bahia, o6 de Maio de 2020 

yNNE MACIdMIATOS 
ASSESSORA JURDICA - OAB/BA 51735 

Pa. da Bandei「a02 - Centr0P0"eSIBa - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PO96ES, E A 
EMPRESA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de 
direito publico, com sede na PraCa da Bandeira, 024 - CENTRO - Poc6es - Bahia ー  

~ 	ruiNにirハ入（ii) i4ii-OどLU, inscrita no しNi-'J sop flY 14242.20U/UUU1-bb. neste a加  
' 	representaoo peio iimy Leandro AraUjo Mascarenhas, Prefeito Municipal, denominado 

CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	  pessoa Juridica, 
Inscrito no CNPJ sob o no 	  com endere9o na 	 , n。  	, CEP 
	 Bairro   	, representado oor. 
i-'ortaaor aa ueauia 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。  077/2019 - SRP, resolvem celebrar o presente 1  
apostilamento, mediante as cl白usulas e condi96es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 0 presente Termo de Apostilamento tern por objeto o fornecimento de generos 

aumenticios em. atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, 
coniorme aescri9oes. ao  i'regao Presencial n。  060/2018, que ser白  necess白rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de 

一 	uespesas, ae acoruo corn a necessidade atual para processo de pagamento 
a 	 atraves ao, uecreto Municipal ir io de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito 
ー 	 txiraorainario por .ヒxc !sso de Arrecada9白o para custeio das a96es de 

- 一！m, ptamento ce caiamidacle publica decorrente do Coronavirus (COVID-19); 
i.Loenao que o presente lermo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens 
』  - iistaaosem anexo, especiticos a s a96es de combate ao COVID-19; 
u.a RS aespesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclusao 
aos recursos cia uotaao Orament自ria a seguir especificada: 
1.4Atividade/Projeto:10.122.Og.2 068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Saode

- COVID-19: 
1・SSendo assim a dota9ao or9ament合ria passa a ser da seguinte forma 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9白o da Secretaria de Sa自de lo・ 301.09.2.040 - Gest白o das Ac6es de Aten品o酪孟5 

PPftEflITURA6 MUNICIPALwooes 
「“‘ーロを戸ー・・戸vロノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

10.304.09.2.042 - Gest白o das A96es de Vigilncia em Sa"de 
10.302.09.2.044 - Manuten9ao do Bloco MAC - M白dia e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferncia de Recursos 

CLAUSULA SEGUNDA~PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser 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 RATIFICA9AO 
~ 	3.1 Ficam ratificadas todas as demais cl白usulas e condic6es estabelecidas no 
w 	uontrato uriginai que coliairem com as constantes do presente Termo de 

ハ  postiiamento 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSICOES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecera 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 de apostilamento em 
duas vias de igual teor, na presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, 
Secret自rios e Setor cont白bil 

Po96es, 	  de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Testemunhas: 

1) 	 2) 

CPF・ 	 I、ロ亡  

Io ITURA fl MUHICPAL?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 das Secretaria Municipal de Saude, j白  consultado o Setor 

Contbil 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 de 

material de limpeza e descart白veis em atendimento as necessidades da Secretaria de 

saロde deste Municipio, conforme descri6es do Pregao Presencial n。  077/2019 de 

acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto 

Municipal n。  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 pロblica 

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 n。  
10 de 05 de maio de 2020, oriundo do CONTRATO N。 058/2020 FMS. 

Gabinete do Prefeito i de maio de 2020 

PPREUTURA fl SUWICIPALwooes 
ター岬4岬的” ・ fiou，ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

RATIFICACAO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 058/2020 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 de material de limpeza e descart白veis em atendimento as necessidades 
da Secretaria de sa白de deste Municipio, conforme descri96es do Preg白o Presencial 
n。  077/2019 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 Arrecada9ao para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade 
pロblica decorrente do Coronavirus (COVID-19). 
Justificativa: Crdito Extraordin台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 白  s a96es de combate ao COVID-19 

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

Gabinete do Prefei ・ , 08 de maio de 2020. 

L'PIILFtItURA6 MUHICIPALwocoes 
4玩一可q"p.tt.a o go”ノ  
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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。  058/2020 FMS, cuja dota o 
acrescida ficou a seguinte: 

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

Atividade/Projeto 10.122.09.2.038 - Manuten9ao da Secretaria de Saロde 
10.301.09.2.040 - Gest白o das A96es de Aten9白o B白sica 

一 	10.304.09.2.042 - Gestao das Ac6es de Viailncia em Saロde 
~ 	lU.jU'.Uり．‘.U44- ivianutenCao 00 bloco MAU ー  Meaia e Alta Uomolexidade 

'U・ I ZZ.Utl.L.UOtSーヒnrrentamento cia ヒmergencia em oauae ーじOVIL)-19 

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

Gabinete do Prefei o, 08 de maio de 2020 

Leand. ' rajo.Macarenhas 
ー「e 一 l10 M uriiqipai 

I PREFEITURA6 MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

0 	TERMO DE APOSTILAMENTO 

PPOFEITURA fl MUNICIPALwooes 
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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 SAiJDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 5812020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 58/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO No 58/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA FRANCISCO XAVIER JUNIOR. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 58/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
pogõEs COM COPARTICIPAÇAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA FRANCISCO XAVIER JUNIOR. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES ・  BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, no 02, 
Bairro: centro.Poc6es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 
14.242.200/0001-65. neste ato reDresentado oelo um.0 Leanaro Araujo Mascarennas, rreeito 
Municipal, COM A COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL Ut SAULJt, inscrito no 
CNPJ sob o n。  11,113,32410001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de 
Saude,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaFRANCISCO 
XAVIER JUNIOR, pessoa juridica de direito privado,Inscrito no CNPJ n。32.419.490/0001-51, 
com endere9o comercial na Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D, Centro, Jequi, Bahia, CEP 
45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licita"o na 
modalidade Pregao Presencial n。  077/201 9, 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 cl白usulas e condies seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
limpeza e descart自veis em atendimento as necessidades da Secretaria de saude deste 
Municipio, conforme descri"esdo Preg白o Presencial n。  07712019,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 a96es de enfrentamento de calamidade publica decorrente do 
Coronavirus (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 correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9白o Orament白ria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:1O.122.Q9.2.068 - Enfrentamento da Emergencia 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 PogõEs - 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 COPARTICIPAQA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede 6 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado empresaFRANCISCO 
XAVIER JUNIOR, pessoa juridica de direito privado,Inscrito no CNPJ n°32.419.490/0001-51, 
com endereço comercial na Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D, Centro, Jequié, Bahia, CEP: 
45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na 
modafidade Pregão Presencial n° 077/2019, 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: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
limpeza e descartaveis em atendimento as necessidades da Secretaria de saúde deste 
Municipio, conforme descriçõesdo Pregão Presencial n° 077/2019,que sera necessario 
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 Extraordinario por Excesso de 
Arrecadação para custeio das ag8es de enfrentamento de calamidade pública decorrente do 
Coronavirus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos as agões de combate ao COVID-19; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusao dos 
recursos da Dotação Orgamentaria 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 orçamentaria 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 Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
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 

F onts  02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14- Transferência de Recursos 	

7-- 
CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 

D答TUtiAMUHICIPALse 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 



乙‘ 「lw、  
ustavo Correia Silva 

Setor Cont白bil da Prefeitura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

2.1 0 prazo do Apostilamento ser 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 clusulas e condi6es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIC6ES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po加es, 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白rios e Setor cont白bil 

Po96es BA, 08 de maio de 2020 

Testemunhas: 

1) 
CPF9ヲ ( o96745L1c 

	2)  メ工）  
CPF】旨ュら o6叱、、  ノ  

D置買hMUNICIPALae 



LOTE 02 

1 2000 und sgua Sanitaria de 1 litro 2,00 R$ 	4.000,00 
2 100 und A lcool de uso domestico de 500 ml 5,90 R$ 	590,00 
3 850 und Alcool em ・  ei caixas de 500 mi 6,30 R$ 	5.355,00 

VALOR TOTAL 
	

R$ 9.945,00 

● 

PREF1tI MUNICIPAL DE POcoESESTADO DA BAHIASECRETARIA MUNICIPAL DE 

昌 SAUDECNPJ: 111.113.324/0001-52 

ANEXO I - REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N。  058/2020. FMS 

Julia' o' bell' da 5 、 va 
Financeiro 

SeC' di Saude 
$塁017 

● 



   

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

ど軸  

PUBLICA9AO 

t UEITURA6 MUNCIPAI.?ooes 

 

Pra9a da Bandeira. 02 1 Centro - Po"es - Bahia - FONE/FAx (77) 3431-5820 

4t 一n4月 $ pwa ・戸・・・ノ  
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球I一；”三”==;＝〒ににに  

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 58/2020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 58/2020 FMS 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO No 58/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO96ES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA FRANCISCO XAViER JUNIOR. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 58/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPAÇA0 DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA FRANCISCO XAVIER JUNIOR. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES ・  BAHIA, situada a Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po96es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.。  Leandro Ara白io Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, UUM A UUVAK I lCllAgAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n。  11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, n。 75, Bairro:centro, 

	

a 	CER 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret自rio MuniciDal de 

	

' 	bauae,aoravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado a empresaFRANCISCO 
XAVIER JUNIOR, pessoa juridica de direito privado,Inscrito no CNPJ n。32.419.490/0001-Si, 
com endere9o comercial na Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D, Centro, Jequi6, Bahia, CEP 
45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licita9ao na 
modalidade Preg'o Presencial n。  077/2019, 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 cl白usulas e condi96es seguintes: 

CL USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1・1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
limpeza e descartveis em atendimento as necessidades da Secretaria de sa自de deste 
Municipio, conforme descri96esdo Pregao Presencial n。  07712019,que ser白  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 Cr6dito Extraordin白rio por Excesso de 
Arrecada9ao para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade p自blica decorrente do 
Coronavirus (COVID-1 9) 

	

一 	1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listadosa 	 - 

	

e 	』，  em anexo, especincos as a9oes de combate ao COVID-19; 
L。 	MS aespesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
讐讐讐？’9讐叩9 （聖，！旦n興””guir especificada 
I→ nuvluaueirro

jeto:1u.1zz.us.z.uos - Enfrentamento da Emer
g'ncia em Sa"de ・  

1.5 Sendo assim a dota9白o oramentaria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PogõEs - 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 Ara* Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE , inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001-52, com sede 6 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretário Municipal de 

	

4/ 	Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado A empresaFRANCISCO 
XAVIER JUNIOR, pessoa juridica de direito privado,Inscrito no CNPJ n°32.419.490/0001-51, 
com endereço comercial na Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D, Centro, Jequié, Bahia, CEP: 
45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na 
modalidade Pregão Presencial n° 077/2019, 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: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fomecimento de material de 
limpeza e descartáveis em atendimento as necessidades da Secretaria de saúde deste 
Municipio, conforme descriçõesdo Pregão Presencial n° 077/2019,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 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 SaCide - 

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 Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
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 
F onts  02 - Receitas e Transf. de Impostos 

14- Transferência de Recursos 

CL USULA SEGUNDA - PRAZOS CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
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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 solicita加es da Contratante n白o se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
3.1 Ficam ratificadas todas as demais clusulas e condi6es estabelecidas no Contrato 
Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento 

CLAUSULA QUARTA一  DAS DISPOSIC6ES 
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 em duas vias de igual teor, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret白rios e Setor cont白bil 

Po96es BA, 08 dc maio de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

	 2) 
CPF 1)CPF 



CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 

避逃塗 Ruョtam"Idロ A 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
ooooo .Tuabmiesaii 

9”ー“‘~・ ‘ ! 
Rua: Cardeal da Silva, no 75. centro, Po6es BahJa Fone: (77) 34314350 Rua: Cardeal da Silva. n° 75. centro, Pog5es Bahia, Fone: (77) 3431-4350 

Quinta-feira 
28 de Maio de 2020 
:34 一 Ano 一 N. 802 

Quinta-feira 
28 de Maio de 2020 
34 - Ano - N° 802 Po96es Poções 

Didrio Oficial do 

MUN1IP1O 
Didrio Oficial do 
PAUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
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。  5812020 FMS TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 58/2020 FMS 

TERMO DE APOS11LAMENTO AO 
CONTRATO N。  58/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO96ES COM COPAR11CIPA9AO Do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA FRANCISCO XAVIER JUNIOR. 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 58/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBFtAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POOES COM coPARTiciPAgÃo DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA FRANCISCO XAVIER JUNIOR. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ・  BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po96es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14 ・ 242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm.。  Leandro Araロio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAいO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, inscrito no 
CNPJ sob o no 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 

e,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaFRAPJClSCO 
ER JUNIOR, pessoa juridica de direito privado,lnscrito no CNPJ n。32.419.490/0001-51. 

com  endere9o comercial na Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D, Centro, Jeaui', Bahia. CEP 
45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licitac百o na 
modalidade Preg'o Presencial n。  077/2019, 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 
apostllamento,mediante as clusulas e condi加es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
・1 	0 presente Termo de Apostilamento tern por objeto o fornecimento de material de 
mpeza e descart自veis em atendimento as necessidades da Secretaria de sa自de deste 

Municipio, conforme descri96esdo Preg白o Presencial n。  077/2019,que ser necessrio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Desoesas, 
de acordo com a necessidade atual para processo de Daqamentoatrav白s doD'cret6 
Municipal no 10 de 05 de maio de 2020: Que abre Crdito Extraordin自rio nor Exeessndn 
Arrecada9百o para custeio das a96es de enfrentamento de calamidade pロbIic『  decorrente do 
Coronavjrus (COVID-19); 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est adstrito somente aos itens listados 

eni anexo, especificas 白  s a加es de combate ao COVID-19: 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9ao Or9amentria a seguir especificada 

1.4な鵠器Projeto:10.122・09・2・。6『ー Enfrentamento d・ Em・「g'ncl・・m Saode ・  
1・5 Sendo assim a dota"o orament白ria passa a ser da seguinte forma: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES - 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 Aratijo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPA00 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, Secretario Municipal de 
Sa0cle,doravante denominado CONTFtATANTE, edo outro lado empresaFFtANCISCO 
XAVIER JUNIOR, pessoa juridica de direito privado,Inscrito no CNPJ n°32.419.490/0001-51, 
com endereço comercial na Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D, Centro, Jequié, Bahia, CEP: 
45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na 
modalidade Pregão Presenclal n° 077/2019, 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 PRIMEIFtA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
limpeza e descartáveis em atendimento as necessidades da Secretaria de saúde deste 
Municipio, conforme descriçõesdo Pregão Presencial n° 077/2019,que sera necessario 
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 Extraordinario 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 esta 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 Orgamentária a seguir especificada: 
1.4 AtIvIdade/ProJeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergfincla em Saúde - 

COVID-19; 
1.5 Sendo assim a dotação orçamentdria 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 Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
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 
Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 

14 - Transferência de Recursos 



Di'rio Oficial do 
W鵬馴o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

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

CLAUSULA 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 DISPOSIC6ES 
4・lPernianece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer sobre qualOuer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dovidas oriundas do bontrato, 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 

Po"es BA, 08 de maio de 2020 

Leandro Arajo Mascaren has 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Cont自bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1)CPF 

   

   

 

CPF 

Po96es 
Quinta-feira 

28 dc Maio de 2020 
35-Mo -Nロ 802 

郎華6葛監  
Rua; Cardeal da Silva, n。 75, Centro, Podes Bahia Fone; (77) 34314350 
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轡PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQSecretaria Municipal de FinanasDepartamento de TributosPraa Duque de Caxias, SIN - JequiezinhoJequi - BA - CEP: 45206-902 
Tel.: (13) 3526-5463 	じNfr'J: 13594 呂 (SIUUUl ・bU 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO - CONTRIBUINTE 
RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DIVIDA ATIVA DO MUNICPIO 

Nome 
FRANCISCO XAVIER JUNIOR 

Endere9o 
TRAVESSA JOAQUIM LOBO 2 CENTRO 

Municipio 

JEQUIE 

CNPJ/CPF 

,2・419・49010001 -51 

Inscri9言o Municipal 

20611 

Estado 

BA 

Data Emiss白o 

26104/2020 

C6digo de controle da certid白o: 41 2751 lADO 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo 
acima identificado que vierem a ser apuradas,e certificado que n白o constam pend白ncias referentes ao im6vel 
especificado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscri96es em Divida Ativa 
do Municipio junto 白  Procuradoria-Geral do Municipio (PGM) 

Esta certidao refere-se exciusivarnente 白  situa,o do contribuinte no a mbito da PGM e SFM. Vlida at白  25/07/2020. 

ATEN9AO: Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento. 

Certifica‘旨o Digital: 4127517AD0 



CNPJ 

32.419.490/0001-51 

RAZAO SOCIAL 

FRANCISCO XAVIER JUNIOR 

NSCRIAO ESTADUAL 

I 54.590.150 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissao: 08/05/2020 08:56 

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) 

Certid自o Nロ:ロ  20201 345164 

Fica certificado que n白o constam, ate a presente data, pend6ncias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certid自o engloba todas os seus estabelecimentos quanto 含  i含 nexistencia de d白bitos, inclusive os inscritos na Dvida 
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P"blica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d'bitos que vierem a ser apurados posteriorrnente 

Emitida em 08/05/2020, conforme Portaria n。  918/99, sendo v白lida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emrssao 

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

V白lida com a apresenta"o conjunta do cart自o original de inscri"o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda. 
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16/12/2019 
	 Certid白o Internet 

BRASIL 	Acesso A informa''o Participe 	Servi'os 	Legiskc言o 	Canais 

 

畿  

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

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

Nome: FRANCISCO XAVIER JUNIOR 
CNPJ・  32.41 9.490/0001 .51 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,' certificado que 
no constam pend白ncias em seu nome, relativas a creditos tribut自dos administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri加es em Dvida Ativa da Uni白o (DAU) junto 自  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certid自o e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg白os e fundos p"blicos da adminisケa"o direta a ele vinculados. Refere-se 自  situa"o do 
sujeito passwo no 含  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui96es sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do pargrato ロ  nico do art. li da Lei n。 8,212, de 24 de julho de 1991 

A aceita"o desta certid言o est condicionada ョ  verifica'o de sua autenticidade na Internet. nos 
endere9os chttp://rth.gov.br> ou chttp://www.pgfn.gov.br> 

Certid'o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。 1.751, de 211012014 
Emitida a s 09:10:29 do dia 16/12/2019 <hora e data de Brasilia> 
Vlida at 13106/2020 
C6digo de controle da certid自o: F921.DE59.FEBS.5C35 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 

Nova Consulta 
国Preparar p4ginapara impressio 
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CERTェDAO NEGATェVADE D血B工TOS TRAEALH工STAS 

Nome: FRANCISCO XAVIER JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 32.419.490/0001-51 
Certidao n。 : 10001198/2020 
Expedicao: 27/04/2020,a s 17:28:09 
Validade: 23/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expediこao. 

Certユ flca-se que FRANC工SCO XAVェER JUNェOR (MAThェZ E F工L工Aェ5), 
a 	inscrito(a) no CNPJ sob o n。  32.419.490/0001-51. N O CONSTA do Banco 
ー 	Nacional de Devedores Trabalhistas 

Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolucao 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 estョo atualizados at白  2 (dois) dias 
anteriores 己  data da sua expedic月o. 
No caso de pessoa juridica, a Certid白o atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus es七ahelecユmen七os, ag邑ncias ou finaユ5. 
A aceitacao desta certidao condiciona-se a verificac含o de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (h七七P ：ノノwww. t 5二ーコ us.br ). 
Certidao emitida gratuitamente. 

’ 	ェNFORMAcA。  ェMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identifica7ao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justi9a dc Trabalho quanto 白  s obrユgac6es 
estabelecidas em sentenga condenatうria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenci'rios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execuc』o de acordos firmados perante o Minist白rio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliac巨o Pr白via. 



0310412020 Consulta Regularidade do Empre9ador 

en a nn ia n 

Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF 

Inscri‘舌o: 	32.419.490/0001-Si 

Raz旨o SocialfRANCISCO XAVIER JUNIOR 

Endere'o: 	N JOAQUIM LOBO 2 161 0 / CENTRO ノ  JEQULE / BA / 45200-390 

A Caixa Econ6mica Federal, no USO da atribui戸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 situa‘白o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS 

O presente Certificado n甘o servir白  de prova contra cobran'a de 
quaisquer d'bitos referentes a contribuiG6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigaら6es com o FGTS. 

Validade: 11/03/2020 a 08/07/2020 

Certifica‘言o N"mero: 2020031103163039753667 

Informag白o obtida em 03/04/2020 12:12:29 

A utilizagさo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verifica‘旨o de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

皿ps:IIcmsu“ョ・c比caixagovb「ノcmsuhョロ1/pagesIcmsu忙ョEmpregada,H 	
1/1 
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, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-65 

CONTRATO 58/2020 FMS 
CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICIPIO 
DE POCOES PREFEITURA MUNICIPAL 
DE 	PO9OES 	COM 	CO- 
OPARTICIPA9AO . DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA 
FRANCISCO XAVIER JUNIOR. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurdica de direito 
pロblico, CNPJ com sede na situado na Rua It白lia, n。  146 B, Centro, Po96es BA - FONE/FAX 
(77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14242.200/0001-65, neste ato representado pelo 
llm.o Leandro Araujo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com CO-OPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, inscrito no CNPJ sob o n。 11,113,324/0001-52, com sede 
白 Rua Cardeal da Silva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis 
Santos Lemos, Secret自rio Municipal de Saude, doravante denominado, CONTRATANTE, e 
a empresa FRANCISCO XAVIER JUNIOR, pessoa juridica de direito privado, Inscrito no 
CNPJ n。32.419.490/0001-51, corn endere9o comercial na Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D, 
Centro, Jequi自,自  Bahia, CEP: 45260-000, aqui denominada CONTRATADA, com base na 
licita9白o na modalidade Preg自o Presencial n。  077/2019, nas disposi96es da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8883/94, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Fornecimento, mediante as cl白usulas e condi96es seguintes 

~- CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de material de limpeza em 
atendimento as necessidades da Secretaria de sa自de deste Municipio, conforme descri96es 
do Preg白o Presencial n。 077/2019 

§10 - A Contratada ficar白  obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato 
acrscimos ou supress6es na aquisi 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 altera96es 
§2。ー  A presente contrata9白o est sendo formalizada de forma direta, por Modalidade 
Pregao Presencial n。 077/2019, com base no, do art. 11, da Lei no10.520/02 

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUいO E ENTREGA 

2.1- A entrega ser自  parcelada semanal, conforme requisi9白o do setor de compras/tesouraria 
ou pela autoridade superior, autorizando o fornecimento 

a) De 01 dia, a partir da solicita9自o da Contratante do lote, semanal para os itens 
pereciveis 

b) Os itens a serem entregues ser白o os mesmos que esto no Termo de referencia e 
no termo de Aceita9ao Anexo IX 

c) Os produtos objeto deste Contrato ser白o fornecidos em embalagem adequada 

2.2 - O Regime de Execu9白o do presente Contrato 白  de Pre9o por item, em obedi6ncia ao 
Edital do Preg白o Presencial N。  077/2019 e seus,-Anexos, QU; a este inteara 
inaepenaentemente de transcri9白o, e 自  Lei Federal fJ。  8,... d- 21/06/1七・  , e suas 
altera96es introduzidas pela Lei Federal N。  8.883/94 

PPREFkITURA fl MUNICPALwooes 
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Po6es-Bahia - FON 	' . Poções -Bahia - FON 	•• (77 3431-5820 (77 3431-5820 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001 -65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-65 

2.3 - A a9白o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, nao eximir白 a 
contratada de total responsabilidade na execu9白o do contrato 

§U nico - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar自  ap6s 
adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com 
as altera96es da Lei 6.883/94 

2.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá 
contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

§ (Aim - 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, so se concretizará apos 
adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com 
as alterações da Lei 8.883/94. 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 - O prazo do Contrato ser白  da data de sua assinatura at' o dia 31 de dezembro de 
2020, e de acordo com as solicita96es da Contratante n白o se computando os casos 
previstos no artigo 1.055 do C6digo Civil Brasileiro 

3.1 - 0 prazo do Contrato sera da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro 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 - PRE9O, CONDI6ES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Pre9o Total para a entrega do objeto ser de R$ 150.000,O0(cento e cinquenta mil 
reais) resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do 
Preg白o Presencial N。.。  077/2019 

4.1 0 Preço Total para a entrega do objeto sera de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil 
reais) resultante das quantidades constantes da proposta de Preços, objeto do Edital do 
Pregão Presencial N°. 077/2019. 

4.2 ・  O pagamento efetivar-se-白,白  a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de at白  
30 (trinta) dias, contados a partir da expediao da nota fiscal e do recebimento das 
mercadorias, de acordo com as especifica96es 

4.2 - 0 pagamento efetivar-se-a, 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; 

§10 ー  Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  esto inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e 
outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel 
cumprimento deste instrumento 
§2。・  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ ei ou Recibo, o 
referido documento ser白  imediatamente devolvido para substitui9白o e/ou emiss白o de Nota 
de Corre9白o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser白  considerado para 
efeito de qualquer reajuste ou atualiza9白o do valor contratual 

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

4.3- Os Pre9os ofertados ser白o fixos e irreajustveis 4.3- Os Preços ofertados serão fixos e irreajustaveis. 

4.4 - Os pre9os constantes na proposta ou or9amento poder白o sofrer revis6es objetivando 
manter o equilibrio econ6mico financeiro pela varia9白o do custo da produ9白o ー  
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.o 8.666/93 

4.4 - Os pregos constantes na proposta ou orçamento poderão sofrer revisães objetivando 
manter o equilibrio econômico financeiro pela variação do custo da produção - 
efetivamente comprovado pelo fabricante do produto - até 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 CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correr自o por conta dos recursos da Dota9白o 
OrCament自ria a seauir esoecificada 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orgamentaria a seguir especificada: 

UNIDADES ORCAMENTARIAS: UNIDADES ORÇAMENTARIAS: 

UNIDADE 30700 — Secretaria Municipal de Saúde de Poções. 
030701— Fundo Municipal de Saúde. 

ATIVIDADE 2.038 — Manutenção da Secretaria de Sadde. r, 
2.040 — Gestão das Ações da Atenção psic t \ r 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001・65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-65 

2.042 — Gestão das Ações de Vigilância em Saúde. 
2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Media e Alta Complexidade. 

ELEMENTO 3390.30.00 — Material de consumo. 

FONTE 
02 — Receitas e Transferências de Impostos 
14 — Transferência de Recursos 

CLAUSULA SEXTA ・  DIREITOS E OBRIGAC6ES DAS PARTES CONTRATANTES CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1.1- A CONTRATADA dever自  fornecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE 
6.1.2 - A CONTRATADA ser白  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自rios, fiscais, securit白rios, comerciais e outros fins, a 
eles n白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 自  CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, 
impericia ou imprudencia, na execu9白o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus 
prepostos e/ou empregados, nao 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 administra9ao, em caso de rescis白o administrativa 
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93 
6.171 A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as 
condi6es de habilita9白o e qualifica9白o exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no 6.666/93 
6.1.8 - comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po96es 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 aprova9白o, em at白  5 (cinco) dias consecutivos, a partir da 
data de sua ocorrencia, sob pena de nao serem considerados 
6.1.9 - Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 
6.2 - Entregar os itens conforme termo de referncia e Ata de Registro de Pre9os 

Par自grafo o nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou 
fatura(s) 
a. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 
b. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Estadual; 
c. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Federal, referente 白  Divida Ativa da Unio e 

Tributos Federais; 
d. Prova de regularidade junto ao INSS; 
e. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
f. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho 

6.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE. 
6.1.2 - A CONTRATADA sera legal e financeiramente responsável por todas as obrigações 
e compromissos contraidos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, 
pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, securitarios, comerciais e outros fins, a 
eles não 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 	CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, 
impericia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus 
prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 
fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato. 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato. 
6.1,6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.17- A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei n° 8.666/93. 
6.1.8 - comunicar Prefeitura Municipal de Pogões Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
forga maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias Oteis ap6s a verificação do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da 
data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados; 
6.1.9 - Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 
6.2 - Entregar os itens conforme termo de referência e Ata de Registro de Pregos; 

Paragrafo Único A empresa devera apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou 
fatura(s): 
a. Prova de regularidade junto Fazenda Municipal; 
b. Prova de regularidade junto Fazenda Estadual; 
c. Prova de regularidade junto Fazenda Federal, referente Divida Ativa da União e 

Tributos Federais; 
d. Prova de regularidade junto ao INSS; 
e. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
f. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho. 

6.2 - DA CONTRATANTE: 6.2 - DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Clusula 
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos 
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula 
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos 

obriga9cQs financeiras obrigaçca financeiras 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHI 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001-65 

6.2.2 - A fiscaliza9白o do fornecimento ser自  por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
esoecializada. desiqnada. 
6.2.3 ・  Poder自  a fiscaliza9ao ordenar a suspensao total ou parcial aos servi9os, caso nao 
sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem 
prejuizo de outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA 

CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES 

7.1. Para a aplica9白o das penalidades previstas ser白o levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra9白o P自blica e a 
reincid白ncia na pr白tica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san96es 
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白o acarretem 
prejuizos graves ao Municipio 
7.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal 
n一 08.666/93 e n.o 10.520/02, sujeitando-se os infratores 自  s comina96es legais, garantida a 
pr白via e ampla defesa em processo administrativo 
7.1.3. A inexecu9白o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu9白o do contrato 
sujeitar自  o contratado 白  multa de mora, que ser白  graduada de acordo com a gravidade da 
infra9白o, obedecidos os seguintes limites maximos 

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento tota 
da obriga9白o, inclusive na recusa do adjudicatrio em firmar o contrato, ou ainda na 
hiptese de negar-se a efetuar o refor9o da cau9白o dentro de 10 (dez) dias contados da 
data de sua convoca9白o; 
0,3% (tr6s d白cimos por cento) ao dia, at白  o trig自simo dia de atraso, sobre o valor da 
parcela fixa inicial; 
0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia 
subsequente ao trig白simo 

7.1.3.1. A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra9白o rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei 
7.1.3.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser 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 responder白  pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administra9白o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 
7.1,3.4. N白o tendo sido prestada garantia,a Administra9白o se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa 
porventura imposta 
7.1.3.5. As multas previstas neste item n自o t6m car白ter compensat6rio e o seu pagamento 
nao eximir自  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 
infra96es cometidas 
7.1.4. Ser白o punidos com a pena de suspensao tempor白ria do direito de cadastrar e licitar 
e impedimento de contratar com a Administra9白o os que incorrerem nos ilcitos previstos 
nas disposi6es legais citadas 
7・ 1.5. Ser白o punidos com a pena de declara9ao de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9白o, enquanto perdurarem os motivo determinantes da 
puni 白o ou at白  que seja promovida a reabilita9白o pera ・  e a ・  tori. de comp; -nte para 
aplicar a puni9白o, os que incorram em outros ilcitos or; isto e 	; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHI 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001-65 

CLAUSULA OITAVA ・  DA INEXECUCAO E DA RESCISAO 

8.1. ・  A rescis貢o poder白  ser 
8.2. - Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar白  a sua resciso 

imediata, com as consequ白ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo 
os motivos aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas 
posteriores altera96es, sem prejuizo de outras san96es previstas nesta mesma lei 
8.3 - A inexecu9ao total ou parcial do contrato enseja a sua rescis百o, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste 
contrato reconhecido pelas partes os direitos da Administra9ao Publica, em caso de resciso 
dministrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n' 8.666/93 e suas altera96es 
8.4. - Podera ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu critrio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante pr白vio aviso 白  empresa contratada, com anteced白ncia 
minima de 30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuzos a que a 
contratada n白o tenha dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9白o do 
CONTRATO at白  a data da resciso 
8.5 - Da rescisao do CONTRATO pelo nao cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber白  recurso, no prazo de 05 (cinco) dias u teis, 
contados da intima9白o do ato 
8.6 - Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou 
da legisla9ao especifica, n自o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9白o 

CLAUSULA NONA - CONDI96ES GERAIS 

9.1 - Ser白o de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi自rios 
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 execu9o 
deste Contrato, quando necess白rio por convenincia dos servi9os ou da Administra9ao, 
respeitados os limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 
9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcri 白o, o Edital e seus 
Anexos e a Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
9.4 - N白o Ser白  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 dvida em casos 
omissos 

CLAUSULA DECIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 

10.1 - As import白ncias devidas pela Contratada ser白o cobradas atrav白s de processo de 
execu9ao, constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a 
direta, mediante reten9白o ou compensa9白o de cr白ditos, sempre que possivel 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que. evalecer自  sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quait. er. ;vidas on das do 
ロresente Contrato 

Pra9a da Bandeira, 02-CENTRO 4 Po・  'es - Bahia - FONEIF ・  A 7) 」  31-5820 I'o TURA fl MUNICIPAL?ooes 
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● Testemunhas 

p ' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPI. DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001・65 

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

Po96esfBahia, 14 de janeiro de 2020 

Jorge LuI Santos Lemos 
Secret白rio Municipal de Sa自de - Contratante 

/ 	 I-I 
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PREFEITURA MUNIC$PAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO  No 058/2020 FMS 

PREGAO  PRESENCIAL  
No077/2019 - SRP  

TERMO DE APOSTILAMENTO 

MATERIAIS DE LIMPEZA E 
DESCARTAVEL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No CONTRATO No058/2020 FMS 

OBJETO: Acrescentar uma atividade/projeto nas dota"es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas - QDD, para fornecimento de material de limpeza e 
descart白veis em atendimento as necessidades da Secretaria de saロde deste 
Municipio, conforme descri96es do Preg白o Presencial no 077/2019 de acordo a 
necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do Decreto Legislativo n.o 
2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1o que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) 
dias, a partir da publica9白o deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, 
pela Assemblia Legislativa, do estado de calamidade p自blica dos municipios baianos 
integrantes da rela9ao constante no Anexo Unico deste Decreto. 

AUTUACAO 

Aos 20 (vinte) dias do m's de julho de 2020, autuo o oficio requisitrio da 

Secretaria e os documentos que adiante se v'. 

坊  

Samanta de Ara自jo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 

Pびど6賛 亘9on Praa da Bandeira, 02 1 Centro - Po"es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

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

Em, 20 de julho de 2020 

Oficio 	/2020 

Ao Gabinete, 

Ref.: Solicita●o do Segundo Termo de Apostilamento de Contrato. 

SOLICITACO  

Solicito do setor competente o Segundo Termo de Apostilamento de Contrato entre o 
Fundo Municipal de Saude, inscrito no CNPJ 11.113.324/0001-52 e a empresa 
FRANCISCO XAVIER JUNIOR, inscrito no CNPJ 32.419.490/0001-51, referente ao Preg白o sob 

一 	no 077/2019, cujo objeto 白  o fornecimento de material de limoeza e descartveis em 
w 	atenaimento a secretaria Municipal ae sauae aeste Municpio, contrato este SOD o n'' 

05812020-FMS. 

Justifica-se a necessidade deste, atrav白s do Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de 
junho de 2020, em seu Art. 10 que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da 
publica"o deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembleia 
Leqislativa, do estado de calamidade oublica dos municioios baianos intearantes da 
reia9ao constante ao Anexo unico aeste uecreto. 

O apostilamento come9a a contar a partir do dia 24 de julho do ano em curso. 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 A9白o Oramentria 
conforme detalhamento abaixo: 

Ativldade!Projeto 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de - COVID・19 

a 	Na certeza de sua compreens白o, elevando nossos votos de estima e considera"o, 
w 	suoscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

Lorena Santos Mascarenhas 
Secretria Municipal de Sa自de 

Rim: CardeS da S'va. it 75. cato. Po6es-Ba e-mail: IinaricflaWe2Ol 7 gmadlcan 罵 ‘ー  
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轡PREFE1URA MUNICIPAL DE JEQUIESecretaria Municipal de FinanasDepartamento do TributosPraa Ouque de Caxias, S/N - JequiezinhaJequi - BA - CEP: 45206-902 
Tel.: (13) 3526-8463 	C NPJ: 13'894.578100ロ1-8O 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO - CONTRIBUINTE 
RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS EA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO  

Nome 
FRANCISCO XAVIER JUNIOR 

Endere9o 
TRAVESSA JOAQUIM LOBO 2 CENTRO 

MunicIpio 

一JEQU伯  

CNPJICPF 

32.419.490/0001-51 

Inscri戸o Municipal 

20611 

Estado 

BA 

Data Emiss白o 

2610412020 

Cdigo de controle da certid言o: 41 2751 7ADO 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dvidas de responsabilidade do sujeito passivo 
acima identificado que vierem a ser apuradas,e certificado que n'o constam pend6ncias referentes ao im6vel 
especificado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal (SFM) e inscri"es em Divida Ativa 

do MunicIpio junto 白  Procuradoria-Geral do Municipio (PGM) 

Esta certid百o refere-se exciusivamente 白  situa"o do contribuinte no 白  mbito da PGM e SEM. V白lida ate 25/07/2020 

S 

ATENいO: Qualquer rasura ou emenda invalidar自  este documento. 

Certifica''o Digital: 4127517AD0 

J 



CNPJ 

32.419.490/0001-51 

RAZAD SOCIAL 

FRANCISCO XAVIER JUNIOR 

INSCRI9AO ESTADUAL 

154.590.150 

' SECRETARIA DA FAZENDA 

,1

1

,;I GovERNoDoEsTADoDA GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissao: 23/07/2020 09:26 

Certid豆o Negativa de D'bitos Tribut'rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 ・  C6digo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certid白o N.: 20202107265 

Fica certificado que n自o constam, at6 a presente data, pend色ncias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certid百o engloba todos os seus estabelecimentos quanto白  inexist'ncia de d'bitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de compet.ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda P"blica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d'bitos que vierem a ser apurados posteriormente 

~ 	
Emitida em 23/07/2020, conforme Portada n。 918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 

w 	 emIssao 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERE9O http:!Iwww.sefaz.ba.gov.br 

Vlida com a apresenta"o conjunta do cartho original de inscri"o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda 

理gina 1山 I 	 ReにertidaoNegativa.rj寛  
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MINIST'RIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO NEGATIVA DE D'BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DVIDA 
AT1VA DA UNIAO 

Nome: FRANCISCO XAVIER JUNIOR 
CNPJ: 32.419.49010001 -51 

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

Esta certid白o' v白lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg吾os e fundos publicos da administra"o direta a ele vinculados. Refere-se 自  situa"o do 
sujeito passivo no 白  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui96es sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do pargrafoo nico do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita9白o desta certidao est白  condicionada 白  verifica9合o de sua autenticidade na Internet, nos 
endereCos <http:Ilrfb.gov.br> ou くhttp://www.pgfn.gov.br> 

Certid巨o emitida gratuitamente com base na Portada Conjunta RFBIPGFN no 1.751, de 2110/2014. 
Emitida 自  s 05:32:10 do dia 26/06/2020 <hora e data de Brasilia> 
Vlida at' 23/12/2020 
C6digo de controle da certidao: BADD.8EE3.6972.IF5C 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. 

S 



CERTIDAO NEGATェ、lA bED血BITOS TRABALHェSTAS 

Nome: FRANCISCO XAVIER JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 32.419.490/0001-51 
Certidao n。 : 10001198/2020 
Expedi9ao: 27/04/2020,a s 17:28:09 
Validade: 23/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Certi fica-se aue FRANCェSCO XAVェER JUNIOR (MATRIZ 且  FTLTAIS, 
． 

	

	ユnscrlco(a) no Ut'lL-'U soD O fl' 32.419.490f0001-51, NAO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidao emitida con base no art. 642-A da Consolidacさo das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolucao Adninistrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto dc 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at白  2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedicao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidきo atesta a empresa em relacao 
a todos os seus estabelecimentos, ag巨ncias ou filiais. 
A aceita9ao desta certidao condiciona-se a verificacao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
ェnternet (h七 tp ：ノノwww . ts七． jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

● INFORMACAO IMPORThNTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necess白rユos a iden七ifュca9ao das pessoas na七urais e ゴ uridicas 
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto a s obriga96es 
estabelecidas em sentenga condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execucao de acordos firmados perante o Ministerio P己blico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Pr6via. 



CAIXA 
Certificado de Regularidade do 

FGTS -CRF 

Inscri戸o: 	32.419.490/0001-51 
Raz旨o Social: FRANCISCO XAVIER JUNIOR 
Endere'o: 	T JOAQUIM LOBO 2 161 D I CENTRO ノ  )EQUIE / BA / 45200-390 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribui9石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 situa戸o regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado nさo servir de prova contra cobran9a de quaisquer 
dbitos referentes a contribuigうes e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obriciac6es com o FGTS. 

Validade:17/07/2020 a 15/08/2020 

Certifica‘旨o N"mero: 2020071704444341828400 

Informag合o obtida em 23/07/2020 09:24:15 

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

I 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN9AS 

De acordo com a solicita9白o da Secretaria Municipal de Saude, determino que Vossa 
Senhoria informe quanto 自  existencia de recursos orament白rios capazes de atender 
白 respectiva despesa~ acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de 
Detalhamento de Despesas ・  QDD, para fornecimento de material de limpeza e 
descart白veis em atendimento as necessidades da Secretaria de saロde deste 
Municipio, conforme descri96es do Preg白o Presencial no 077/2019 de acordo a 
necessidade atual, para processo de pagamento atravs do Decreto Legislativo n.。  
2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) 
dias, a partir da publica9白o deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, 
pela Assemblia Legislativa, do estado de calamidade publica dos municipios baianos 
integrantes da relaCao constante no Anexo Unico deste Decreto. 

Justificativa 
Justifica-se atrav白s do Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu 
Art. l。, que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da publica9ao deste 
Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembl白ia Legislativa, do 
estado de calamidade publica dos municipios baianos integrantes da rela"o 
constante no Anexo o nico deste Decreto. Sendo que o β resente Termo de 
postilamento est白  adestrito somente aos itens especificos 白  s a96es de combate ao 
COVID-1 9 

Gabinete do Prefeito, 20 de julho de 2020 

Leand』  rajo tascarenhas 
eito iviupicipai 
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翻 	PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 
P只TAfln nA 口A UI A 

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 urgencia solicitada, posto que 
h白  disponibilidade financeira e or9ament白ria com a lei Or9ament自ria Anual e 
Compatibilidade com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Or9ament白ria, sendo que a 
despesa decorrente da presente solicita9白o ser自  custeada pela UNIDADE 
ORCAMENTARIA, conforme seque abaixo 

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

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg6ncia em Saude ー  
COVID-1 9 

Po96es, BA, 20 de julho de 2020 

Atenciosamente, 

MI．に AI。  乙  ー～  
田ルP レ」、~へ、  

tavo Correia Silva 
Setor Cont自bil 

2PRIFUITURA fl MUNCIPALgoe  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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 atribui96es legais informa que 
ap6s analisar o pedido da unidade solicitante: Secretaria Municipal de Saude, 
considerando a necessidade de acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no 
Quadro de Detalhamento de Despesas - ODD, para fornecimento de material de 
limpeza e descart白veis em atendimento as necessidades da Secretaria de saロde 
deste Municpio, conforme descri96es do Pregao Presencial no 077/2019 de acordo a 
necessidade atual, para processo de pagamento atrav6s do Decreto Legislativo n.o 
2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) 
dias, a partir da publica9ao deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, 
pela Assemblia Legislativa, do estado de calamidade pロblica dos municipios baianos 
integrantes da rela9ao constante no Anexo Unico deste Decreto. Solicita an白lise e 
parecer t白cnico consultivo, quanto ao Termo de Apostilamento, tendo como 
justificativa: Justifica-se atrav白s do Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 
2020, em seu Art. l。, que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da 
publica9ao deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembl6ia 
Legislativa, do estado de calamidade p自blica dos municipios baianos integrantes da 
rela9ao constante no Anexo Unico deste Decreto. Sendo que o presente Termo de 
postilamento est自  adestrito somente aos itens especificos 白  s a96es de combate ao 
COVID-19. Segue Dota9ao pretendida para elabora9白o da minuta do Termo e 
deferimento, referente ao contrato administrativo no. CONTRATO No 058/2020 FMS. 

Aguardamos a sua aprecia9白o e aprova9白o se em consonancia 

Gabinete do Pref'ito, 20 de julho de 2020 

29ITURA6 MUNICIPAL?ooes 
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一難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ESii 

PARECER JURlDICO 

ORG O: Prefeitura Municipal de Po96es - Secretaria Municipal de Sa6de. 

ASSUNTO: Apostilamento do contrato no058/2020, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Po96es e a Empresa FRANCISCO XAVIER JUNIOR, 
para a inclus5o de Atividade/Projeto especfico de combate ao COVID-19. 

Versa o presente parecer acerca da regularidade do Termo de 
apostilamento ao contrato noo58/2020FMS, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Po96es, atrav6s da Secretaria Municipal de Sade e a Empresa 
FRANCISCO XAVIER JUNIOR, para a inclusao de Atividade/Projeto 
especifico de combate ao COVID-i9. 

Inicialmente, cabe frisar que o art. 65 da Lei n. 8.666/93 estabeleceu 
expressamente as situa96es que ensejam modifica車o da rela車o juridico- 
contratual. Com  fundamento na finalidade dessas disposi96es legais,6 sabido 
de que h' a regra de que toda e qualquer altera車o promovida por 
instrumentos contratuais firmados pela Administra車o seja realizada por meio 
da expedi車o de termo aditivo, seja altera9ao unilateral ou consensual, em 
regra, exige-se sua formaliza9ao por termo aditivo. 

Contudo, apesar da regra ser expressa no que diz respeito a utiliza車o de 
termos aditivos, nem todos os eventos ocorridos no curso de um contrato que 
afetam as condi96es at6 entao praticadas exigem a expedi9五o deste termo. O 
art. 65 da Lei ne 8.666/93, autoriza o seguinte: 

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

§8o varia95o do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de pre9os previsto no prprio contrato, as 
atualiza96es, 	compensa96es 	ou 	penaliza coes 
financeiras decorrentes das condic6es de pagamento 
nele previstas, bem como empenho de dota96es 
or9ament自rias suplementares at6 limite do seu valor 
corrigido, n5o caracterizam altera95o do mesmo, 

t書:『素  ESTADO DA BAHIA ESTADO DA BAHIA 

Pa. da Bandeira,02 - Centro-Po"es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

ESTADO DA BAHIA 
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando celebra9ao de 

aditamento. 

Nessas condi96es, o apostilamento difere do termo aditivo na medida 
em que este 丘  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 nao precisa ser publicado 
na imprensa oficial, nos termos do art. 61, pargrafo 丘  nico, da Lei n。  
8.666/93. Outra caracteristica da apostila 6 que nao ha 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 podera decidir independentemente da anu6ncia do contratado. 

Partindo das premissas expostas acima, v6-se que o apostilamento 6 a 
forma mais adequada para o presente caso, em que se objetiva incluir uma 
nova dota車o or9amentaria ao contrato de n丘mero 058/2020. Como cedi9o, a 
Administra車o tem dever de apontar recurso que far自  frente a futura despesa 
j自  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). 

Ainda, o art. 55, inciso V, da Lei de Licita"es, preve como clausula 
necess自ria em qualquer contrato, "o cr6dito pelo qual correr自  despesa, com 
indica車o da classifica車o funcional programtica da categoria econ6mica". A 
indica車o dos cr6ditos or9ament自rios trata-se de mera "execu車o" do ajuste 
firmado, nao sendo razovel interpret-la como uma "modifica9ao", de modo 
exigir celebra9五o de termo aditivo. 

Ante o exposto, levando em conta os argumentos jurdicos acima 
delineados opino pela possibilidade de realiza9五o do termo de 
apostilamento ao contrato de no058/2020, nos termos do artigo 65,§ 8o 
da Lei 8.666/93. 

E nosso parecer salvo melhor entendimento. 

Po96es/Bahia, 21 d e julho de 2020. 

YANNE MMEDO MATOS 
ASSESSORA JURIDJCA - OAB/BA 51735 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

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 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de 
direito p自blico, com sede na Pra9a da Bandeira, 024 - CENTRO - Po96es - Bahia ー  

一 	FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65. neste ato 
e 	representaao peio um.v L eanaro A raujo Mascarennas, i-'rereito Municipal, aenominaao 

CONTRATANTE e a empresa e a empresa 	 , pessoa Juridica, 
Inscrito no CNPJ sob o n。  	 , com endere9o na 	 , no 	, CEP 
	 Bairro 	, 	 representado por, 
Portador da C白dula de Identidade sob o no 	  e CPF sob o no 
	 , aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposi96es da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, oriundo do 
PREGAO PRESENCIAL n。  077/2019 - SRP, resolvem celebrar o presente 
apostilamento, mediante as clusulas e condi96es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.10 presente Termo de Apostilamento tem por objeto acrescentar uma 

atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, 
para fornecimento de material de limpeza e descart白veis em atendimento as 
necessidades da Secretaria de saロde deste Municipio, conforme descri96es do 
Preg白o Presencial n。  077/2019 de acordo a necessidade atual, para processo de 

a 	 oaaamento atrav6s do Decreto Leaislativo n. 2440 de 29 de iuriho de 2020. em 
ー 	 seu Art. 1。  que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da publica"o 

deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembl白ia 
Legislativa, do estado de calamidade p自blica dos municipios baianos intearantes 
aa reia9ao constante no Mnexo unico aeste uecreto, coniorme GescriCoes ao 
PREGAO PRESENCIAL 07712019 - SRP 

1.2 	As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta da inclusao 
dos recursos da Dota9白o Or9ament白ria a seguir especificada: 

Unidade Or9ament白ria 30700 - Secretaria Municipal de Sa"de 
030701 - Fundo Municipal de SaOde de Po96es 

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Sa自de ー  
COVID-1 9 

PPtIflItURA6 MUNICIPAL?ocoes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

CLAUSULA SEGUNDA~PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento ser白  a partir de 24 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 RATIFICACAO 
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 DISPOSI9OES 
4.1 Permanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer自  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 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 

PPREP!ITURA6 MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
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 Saude, j白  consultado o Setor 

Cont自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 de 

material de limpeza e descart白veis em atendimento as necessidades da Secretaria de 

saロde deste Municipio, conforme descri96es do Pregao Presencial n。  077/2019 de 

acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav6s do Decreto 

Legislativo n. 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que diz: fica prorrogado 

por 90 (noventa) dias, a partir da publica9白o deste Decreto Legislativo, o prazo de 

reconhecimento, pela Assembl6ia Legislativa, do estado de calamidade p"blica dos 

municipios baianos integrantes da rela9白o constante no Anexo ロ  nico deste Decreto, 

autorizo o setor de contrato a concluir o processo e sua devida publica9白o com base 

na Lei n。  8.666/93 e Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, oriundo do 

CONTRATO No 058/2020 FMS 

Gabinete do Pref: ., 22 de julho de 2020. 

Leandr ・4 ajo ascarenhas 
ito Municipal 

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

RATIFICA9AO DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 058/2020 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 de material de limpeza e descart白veis em atendimento as necessidades 
da Secretaria de saude deste Municipio, conforme descri96es do Pregao Presencial 
n。  077/2019 de acordo a necessidade atual, para processo de pagamento atrav白s do 
Decreto Legislativo n.。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  que diz: fica 
prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da publica9白o deste Decreto Legislativo, o 
prazo de reconhecimento, pela Assemblia Legislativa, do estado de calamidade 
p自blica dos municipios baianos integrantes da rela9白o constante no Anexo o nico 
deste Decreto 

Justificativa: Justifica-se atrav白s do Decreto Legislativo no 2440 de 29 de junho de 
2020, em seu Art. 10, que diz: fica prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da 
publica9白o deste Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembl白ia 
Legislativa, do estado de calamidade publica dos municipios baianos intearantes da 
reia9ao constante no Anexo unico oeste L)ecreto. senao que o presente lermo de 
postilamerito est白  adestrito somente aos itens especificos 白  s a96es de combate ao 
COVID-1 9 
Mediante exposto Ratifico e autorizo a realiza9白o do referido termo de Apostilamento. 

Gabinete do Pref; a. 23 de julho de 2020 

I PREFEITURA fl MUNICIPALlooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

Ao Setor de Contabilidade 
Empenho e Vincula9'o 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar e vincular o referido Termo de 
Apostilamento ao empenho do CONTRATO N。  058/2020 FMS, cuja dota"o 
acrescida ficou a seguinte 

Unidade Or9ament白ria 30700 - Secretaria Municipal de SaOde 
030701 - Fundo Municipal de Sa"de de Po96es 

ATIVIDADE/PROJETO 10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emergencia em Saロde - 
COVID-1 9 

Gabinete do Prefeit', 3 de julho de 2020 

Leandr畑:jo.Ff1ascarenhas 
to iviqnicipai 
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I PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001-85 

CONTRATO 5812020 FMS 
CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICIPIO 
DE PO96ES PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POCOES COM CO- 
OPARTICIPA9AO ' DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA 
FRANCISCO XAVIER JUNIOR. 

~ 描

I

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurdica de direito 
〕  bIico, CNPJ com sede na situado na Rua Itlia. n。  146 B, Centro, Po96es BA -FON日FAX 

_'! IBntadO DI嘉
器ド昌器致inscrit濃言器拶n. f 14.2Prefeito篇器器器冨昂ス品昂獄器8 uIm.0 Leandro Ara 」 jo 
FUNDO MUNICIPAL DE SAしDE, inscrito no CNPJ sob on。  11.113,324/0001-52, com sede 
白 Rua Cardeal da Silva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis 
Santos Lemos, Secret自rio Municipal de Saude, doravante denominado, CONTRATANTE, e 
a empresa FRANCISCO XAVIER JUNIOR, pessoa juddica de direito privado, Inscrito no 
CNPJ n。32.419.490/0001-51, com endere9o comercial na Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D. 
Centro, Jequi, Bahia, CEP: 45.260-000, aqui denominada CONTRATADA, com base na 
licita9白o na modalidade Preg自o Presencial n。  077/2019, 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 
Contrato de Fornecimento, mediante as cl自usulas e condi9Oes seguintes 

~- CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato o fomecimento de material de limpeza em 
atendimento as necessidades da Secretaria de sa自de deste Municipio, conforme descri96es 
do Pregao Presencial no 07712019 

§1。・  A Contratada ficar自  obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato 
acrscimos ou supress6es na aquisi9ao dos materiais o切eto da presente licita"o, de ate 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei 
no8.666/93 com suas ulteriores altera96es 
§2。ー  A presente contrata9ao est sendo formalizada de forma direta, por Modalidade 
Preg白o Presencial n。  077/2019, com base no, do art 11, da Lei no 10.520102 

CLUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECU9AO E ENTREGA 

2.1- A entrega ser自  parcelada semanal, conforme requisi9昌o do setor de compras/tesouraria 
ou pela autoridade superior, autorizando o fornecimento 

a) De 01 dia, a partir da solicita9自o da Contratante do lote, semanal para os itens 
pereciveus 

b) Os itens a serem entregues ser自o os mesmos que est白o no Termo de referncia e 
no termo de Aceita9ao Anexo IX 

c) Os produtos o可eto deste Contrato sero fornecidos em embalagem adequada 

2.2 ・  O Regime de Execu9ao do presente Contrato 白  de Pre9o por item, em obedincia ao 
Edital do Pregao Presencial N。  077/2019 e seus,-Anexos, qur a este i nteara 
Inoepenロentemente de transcriCao, e 白  Lei Federal VP S ... 1- つ lIflR/1' ． 	ロ。“。。  
afterac6es introduカdas nemニ， I ei F qlorai N. PR只qIロ』  

Pじど6賛  
41・・・‘戸・nA”・”ノ  

Pra9a da Bandeira, 02 - cENTR 



30700 - Secretaria Municipal de Sa自de de Po96es. 
0307011 Fundo Municipal de Sa'de  
2.038 - Manuten9ao da Secretaria de Sa自de 
2.040 - Gesto das A96es da Aten9白o 'sic 

t *PltUfl4?ooes Pra9a da Bandp,ra 02 - CEN Po9'es - Bahia - rON 	・  (71 3431-5820 

UNIDADE 

ATIVIDADE 

, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIARL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.32410001・65 

2-3 ・  A a"o ou omissao, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n百o eximir白自  
contratada de total responsabilidade na execu9白o do contrato 

各 O nico - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar apOs 
adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art 73, inc. ii・  cas Leis b tbb/5 com 
as altera96es da Lei 6.683194 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 - O prazo do Contrato ser da2020. e de acordo com as solici農desd器認m atata謂需留窟 deputa器embro deos casos 

previstos no artigo 1.058 do C6dlgo Civil Brasileiro 

CLAUSULA QUARTA - PRECO, CONDIOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Pre9o Total para a entrega do objeto ser自  de R$ 150.000,OO(cento e cinquenta mil 
reals) resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do 
Pregきo Presencial N。.。  011/2019 

4.2 - O pagamento efetivar-se-, 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。ー  Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j' 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。ー  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ ei ou Recibo, o 
referido documento sera imediatamente devolvido para substitui9自o e/ou emiss白o de Nota 
de Corre9ao, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n'o ser considerado para 
efeito de qualquer reajuste ou atualiza"o do valor contratual 

4.3- Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajust自veis 

4.4 - Os pre9os constantes na proposta ou or9amento podero sofrer revis6es objetivando 
manter o equilibrio econ6mico financeiro pela varia9百o do custo da produ9白o ー  
efetivamente comprovado pelo fabricante do produto ー  at白  a data do faturamento de cada 
remessa, conforme determina o art 65, letra "d" da Lei Federal n. o 8.666/93 

CLAUSULA QUINTA ・  ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta dos recursos da Dota9o 
Or9amentria a seguir especificada 

UNIDADES OR9AMENTARIAS: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE 
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2.042 - Gest白o das A96es de Vigil自ncia em Saロde 
2.044 - Manuten9白o do Bloco MAC - M自dia e Alta Complexidade. 

  

        

 

iELEMENTO 3390.30.00 - Material de consumo 

   

   

FONTE 
02 - Receitas e Transferncias de Impostos 
14 - Transferncia de Recursos 

   

              

              

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAOES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1.1- A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE 
6.1.2 - A CONTRATADA ser legal e financeiramente responsavel por todas as obriga96es 
e compromissos contraidos com terceiros, para a execu9'o deste Contrato, bem como, 
pelos encargos trabalhistas! previdenci自rios, fiscais, securitrios, 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 prejuizos 
causados 白  CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig6ncia 
impericia ou imprud色ncia, na execu9ao do objeto deste Contrato, diretamente, por seus 
prepostos e/ou empregados. n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 
fiscaliza9百o ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumir白  a responsabilidade total pela execu9自o do contrato 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital! que' parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administra9白o, em caso de rescis白o administrativa 
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.171 A CONTRATADA dever自  manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as 
condi96es de habilita9白o e qualifica9合o exigidas na licita9ao, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no 8.666/93 
6.1.8 - comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
for9a maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias 白  teis apos a verifica9白o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova9'o, em at' 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da 
data de sua ocorrencia, sob pena de n白o serem considerados; 
6.1.9 一  Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 
6.2 - Entregar os itens conforme termo de referncia e Ata de Registro de Pre9os 

Pargrafo Unico: A empresa dever自  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou 
fatura(s): 
a. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 
b. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Estadual 
c. Prova de regularidade junto 白  Fazenda Federal, referente 自  Divida Ativa da Unio e 

Tributos Federais; 
d. Prova de regularidade junto ao INSS; 
e. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
f. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho 

6.2 - DA CONTRATANTE: 

621-pagar conforme estabetecido na Clusula oua1 as/obriga9 es financeiras 
aecorrenies ao presente Lontrato, na Integralidade dos euStericet; 

迄堂fl MWtICIAtOOS 	Pra9a da Bandeira. 02 - CENT 。；。96es Bahia F N鷲7) 3431-5620 
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6.2.2 - A fiscaliza9百o do fornecimento ser por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 
6.2.3 ・  Poder a fiscaliza9ao ordenar a suspens白o total ou parcial dos servi9os, caso no 
sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama加es que fizer, sem 
prejuizo de outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA 

CLAUSULA SETIMA - PENALIDADES 

7.1. Para a aplica9白o das penalidades previstas ser'o levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra"o Pロblica e a 
reincid白ncia na pr自tica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san96es 
administrativas previstas na Lei Federal n。  9.784199 
7.1.1. Advertencia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante elou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n白o acarretem 
prejuizos graves ao Municpio 
7.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal 
no8.666193 e n. o 10.520/02, sujeitando-se os infratores 白  s comina96es legais, garantida a 
prvia e ampla defesa em processo administrativo 
7,1.3. A inexecu9自o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu9白o do contrato, 
sujeitar自  o contratado a multa de mora, que ser自  graduada de acordo corn a gravidade da 
infra9ao, obedecidos os seguintes limites m白ximos 

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento tota 
da obriga9貢o, inclusive na recusa do adjudicat自rio em firmar o contrato, ou ainda na 
hiptese de negar-se a efetuar o refor9o da cau9ao dentro de 10 (dez) dias contados da 
data de sua convoca9ao; 
0,3% (trs d'cimos por cento) ao dia, at6 o trig自simo dia de atraso, sobre o valor da 
parcela fixa inicial; 
0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia 
subsequente ao trig白simo 

7.1.3.1. A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra戸o rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei 
7.1.3.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser 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 responder pela sua diferen9a, que ser白  descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administra9きo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 
7.1.3.4. N白o tendo sido prestada garantia, 白  Administra9'o se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa 
porventura imposta 
7.1.3.5. As multas previstas neste item n百o tm car白ter compensat6rio e o seu pagamento 
no eximir自  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 
infra96es cometidas 
7.1.4. Ser白o punidos com a pena de suspensao tempor自ria do direito de cadastrar e licitar 
e impedimento de contratar com a Administra9白o os que incorrerem nos ilicitos previstos 
nas disposiC6es legais citadas 
7.1.5. Sero punidos com a pena de declara9ao de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9白o, enquanto perdurarem os motivo- deten'ninantes da 
puni"o ou at' que seja promovida a reabilita9ao pe - ー  e a ・  tori, de com 	nte para 
aplicar a puniao, os que incorram em outros ilicitos ロr; isto e 	二  
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CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO 

8.1. ・  A rescisao poder自  ser 
8.2. - Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescisao 
imediata, com as consequencias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo 
os motivos aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas 

posteriores altera"es, sem prejuizo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 
8.3 - A inexecu9ao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequ'ncias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. ficando no ato da assinatura deste 
contrato reconhecido pelas partes os direitos da Administra9白o Publica, em caso de resciso 

dministrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n 8.666/93 e suas altera96es 
8.4. - Poder白  ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu crit白rio exclusivo e a qualquer tempo 

rescindir o contrato mediante pr白vio aviso 白  empresa contratada, com antecedencia 

minima de 30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a 
contratada n自o tenha dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9百o do 

CONTRATO at白  a data da resciso 
8.5 - Da rescisao do CONTRATO pelo n'o cumprimento de CL USULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias ロ  teis, 

contados da intima9言o do ato 
8.6 ・  Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou 
da legisla戸o especifica, n自o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza o 

CLAUSULA NONA - CONDIOES GERAIS 

9.1 - Serao de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi自rios 
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 execu9白o 
deste Contrato, quando necess白rio por convenincia dos servi9os ou da Administra"o 
respeitados os limites legais e os direitos assegurados a 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 - Nao Ser白  permitidos a CONTRATADA, Sub-enipreitar 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りvida em casos 
omissos 

CLAUSULA DECIMA - COBRANCA JUDICIAL 

1 0.1 - As importancias devidas pela Contratada ser白o cobradas atrav白s de processo de 
execu"o. constituindo este Contrato trtulo executivo extrajudicial, ressalvadi a cobran9a 
direta, mediante reten9ao ou compensa"o de crditos! sempre que possivel 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA ・  FORO 

11 . 1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia! que ・  evalecer sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quail er ・  avidas on das do 
presente Contrato 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
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E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e 
achado conforme 

Po96es/Bahia. 14 de janeiro de 2020. 

  

警咋arernrathasntratante 

Jorge Lsd% Santos Lemos 
Secret自rio MunicipaL de Saロde ・  Contratante 

FRANCISCO X lER JUNIOR 
Empresa Cpxltratada 

Testemunhas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.1 13.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 058/2020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 058/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO No 58/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POC6ES COM COPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA FRANCISCO XAVIER JUNIOR. 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 68/2020 F MS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPA00 DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A 
EMPRESA FRANCISCO XAVIER JUNIOR. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES ・  BAHIA, situada a Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po加es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n。  
14.242.200/0001 -65. neste ato reDresentado Delo IIm.o Leandro Arauio Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPANT1CIPAvAU Ut) トUNUU MtJl'IILiI"AL Ut SAUUt, inscrito no 
CNPJ sob ono 11,113,324/0001-52, com sede 白  Rua: Cardeal da Silva, no75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas, Secretaria Municipal de 
Sa自de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado a empresaFRANCISCO 
XAVIER JUNIOR, pessoa juridica de direito privado,lnscrito no CNPJ n。32.419.490/0001-51, 
com endere9o comercial na Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D, Centro, Jequi白, Bahia, CEP 
45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licita9ao na 
modalidade Pregao Presencial n。  07712019, nas disposi96es 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 condi6es seguintes 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PogõEs - BAHIA, situada a 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 COPARTICIPAÇÁO 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 Lorena Santos Mascarenhas, Secretaria Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado a empresaFRANCISCO 
XAVIER JUNIOR, pessoa juridica de direito privado,Inscrito no CNPJ n°32.419.490/0001-51, 
com endereço comercial na Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D, Centro, Jequié, Bahia, CEP: 
45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na 
modalidade Pregio Presencial n° 077/2019, nas disposigões 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 fornecimento de material de 
limpeza e descart白veis em atendimento as necessidades da Secretaria de saude deste 
Municipio, conforme descri96esdo Preg百o Presencial no 077/2019, que ser necess白rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
agora pelo novo do Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  
que diz: fica prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publica9白o deste Decreto 
Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de 
calamidade publica dos municipios baianos integrantes da rela9自o constante do Anexo Unico 
deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos a s a96es de combate ao COVID-1 9; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta da inclus白o dos 
recursos da Dota9ao Or9ament白ria a seguir especificada 
1.4AtividadelProjeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de ー  

COVID-1 9; 
1.5 Sendo assim a dota9ao or9ament白ria passa a ser da seguinte forma 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecimento de material de 
limpeza e descartaveis em atendimento as necessidades da Secretaria de saúde deste 
Municipio, conforme descriçõesdo Pregâo Presencial n° 077/2019, que sera necessário 
acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
agora pelo novo do Decreto Legislativo n° 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1° 
que diz: fica prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publicação deste Decreto 
Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de 
calamidade pública dos municipios baianos integrantes da relação constante do Anexo Onico 
deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos as agões de combate ao COVID-19; 

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orçamentaria 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 orgamentaria 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 Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Media e Alta Complexidade 
10.122.09.2.068 — Enfrentamento da Emergência em Sthicle - COVID-19 

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

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

I PRUEITURA fl MUNICIPALooes 

F”ー胃d岬一“ソmャノ  

?brut bet. 

qootegatclo para pnal 
Rua: cardeal da Silva, n。 75, centro, Po96es Bahia, Fan til) 3431-4350 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Pocões Bahia Fon 	3431-4 50 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento come9a a contar de 24 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 RATIFICA9AO 
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 DISPOSI96ES 
4.lPermanece o Foro da Cidade de Po96es, Bahia, que prevalecer白  sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer davidas 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 

● Po96es BA, 23 de Julho de 2020 

Leandrjjajo M#scarenhas 
Prefeit 

ー  、乙二っγ一ー  
ustavo しorreua さ  uuva 

Setor Cont白bil da Prefeitura 

Testemunhas: 

訴えュS 。ら、 下、r'St 
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SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 058/2020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 058/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO No 5812020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO96ES COM COPAR11CIPAAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE E A 
EMPRESA FRANCISCO XAVIER JUNIOR. 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 58/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POCÕES COM COPARTICI pAgiio DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA FRANCISCO XAVIER JUNIOR. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES ・  BAHIA, situada 自  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po96es Bahia, FONE/FAX (77) 3431・5820, inscrita no CNPJ sob no 
14.242.200/0001-65. neste ato reDresentado oelo lIm.o Leandro Araロio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, し  UIVI A cclrAkiiL.drA AV uu ruruu lvluNit.arRL Ut bAUUt, inscrito no 
CNPJ sob o no 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白de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaFRANCISCO 
XAVIER JUNIOR, pessoa juridica de direito privado,lnscrito no CNPJ n。32.419.490/0001-51, 
com endere9o comercial na Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D, Centro, Jequi6, Bahia, CEP: 
45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licita頭o na 
modalidade Preg'o Presencial n。  077/201 9, nas disposi6es 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 tem por objeto o fornecimento de material de 
limpeza e descartaveis em atendimento as necessidades da Secretaria de saロde deste 
Municipio, conforme descri96esdo Preg白o Presencial n。  077/2019, que ser白  necess良rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
agora pelo novo do Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1。  
que diz: fica prorrogado por 90 (novent 	、  c) dias, a partir da publica9白o deste Decreto 
Legislativo, o prazo de reconhecimento, gela Assembleia Legislativa, do estado de 
calamidade publica dos municipios baianos integrantes da rela9自o constante do Anexo u nico 
deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especficos 白  s a96es de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta da inclusao dos 
recursos da Dota9白o Or9ament白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 or9amentaria passa a ser da seguinte forma: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE pogõEs - BAHIA, situada a Praga da Bandeira, n° 02, 
Bairro: centro,Pogões 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 COPARTICIPAÇÂO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o n° 11,113,324/0001 -52, com sede a Rua: Cardeal da Silva, n° 75, Bairro:centro, 
CEP. 45.260-000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado empresaFRANCISCO 
XAVIER JUNIOR, pessoa juridica de direito privadoinscrito no CNPJ n°32.419.490/0001-51, 
com endereço comercial na Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D, Centro, Jequié, Bahia, CEP: 
45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na 
modalidade Pregâo Presencial n° 077/2019, nas disposigões 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 fornecimento de material de 
limpeza e descartaveis em atendimento as necessidades da Secretaria de saúde deste 
Municipio, conforme descrigõesdo Pregão Presencial n° 077/2019, que sera necessario 
acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
agora pelo novo do Decreto Legislativo n° 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1° 
que diz: fica prorrogado por 90 (novent 	- c) dias, a partir da publicação deste Decreto 
Legislativo, o prazo de reconhecimento, gela Assembleia Legislativa, do estado de 
calamidade pública dos municipios baianos integrantes da relação constante do Anexo Clnico 
deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especificos as agões de combate ao COVID-19; 
1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrdo por conta da inclusão dos 
recursos da Dotação Orgamentaria 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 orçamentaria 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 Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
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 

Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14- Transferência de Recursos 
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CLAUSULA SEGUNDA~PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento come9a a contar de 24 de julho de 2020, e de acordo com as 
solicita96es da Contratante nao se computando os casos previstos no artigo 1.058 do C6digo 
Civil Brasileiro; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
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 Po96es, Bahia, que prevalecer白  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自rios e Setor contabil. 

Po96es BA, 23 de Julho de 2020. 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contbil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF・ 	 CPF CPF: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No058/2020 FMS SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 058/2020 FMS 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N. 58/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES COM COPARTICIPA9AO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A 
EMPRESA FRANCISCO XAVIER JUNIOR. 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 58/2020 FMS, DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POÇÕES COM COPARTICIPACAO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE E A 
EMPRESA FRANCISCO XAVIER JUNIOR. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES ・  BAHIA, situada 白  Pra9a da Bandeira, n。  02, 
Bairro: centro,Po96es Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 
14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo llm.。  Leandro AraCijo Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, COM A COPARTICIPAGAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no 
CNPJ sob o no 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, Secretrio Municipal de 
Sa自de,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado 白  empresaFRANCISCO 
XAViER JUN!CR, pessoa jurid;ea de dfreito privado,Inscrito no CNPJ n。32.419.490/0001-Si, 
com endere9o comercial na Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D, Centro, Jequi白, Bahia, CEP 
45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licita"o na 
modalidade Preg白o Presencial n。  07712019, nas disposi6es da Lei Federal 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e alterada pela Lei 8883194, resolvem celebrar o presente 
apostilamento,mediante as clausulas e condi6es seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tern por objeto o fornecimento de material de 
limpeza e descart白veis em atendimento as necessidades da Secretaria de sa"de deste 
Municpio, conforme descri96esdo Preg白o Presencial no 077/2019, que ser necess白rio 
acrescentar uma atividade/projeto nas dota96es no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
agora pelo novo do Decreto Legislativo n。  2440 de 29 de Junho de 2020, em seu Art. 1。  
que diz: fica prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publica9百o deste Decreto 
Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de 
calarnidade poblica dos municpios baianos integrantes da rela9』o constante do Anexo ロ  nico 
deste Decreto 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento est白  adstrito somente aos itens listados 

em anexo, especiticos 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 Dota9ao Or9amentria a seguir especificada 
1.4 Atividade/Projeto:10.122.09.2.068 - Enfrentamento da Emerg'ncia em Sa"de - 

COVID-19 
1.5 Sendo assim a dota9白o orament白ria passa a ser da seguinte forma 

A PREFEITUFtA MUNICIPAL DE PogõEs - 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 SACIDE, 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, Secretario Municipal de 
Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, edo outro lado empresaFRANCISCO 
XAVIER JUNIOR, pessoa juridta de direito privado,Inscrito no CNPJ n°32.419.490/0001-51, 
com endereço comercial na Travessa Joaquim Lobo 2, 161 D, Centro, Jequié, Bahia, CEP: 
45.260-000, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, com base na licitação na 
modalidade Pregão Presencial n° 077/2019, 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: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	0 presente Termo de Apostilamento tem por objeto o fornecirnento de material de 
limpeza e descartáveis em atendimento as necessidades da Secretaria de saúde deste 
Municipio, conforme descriçõesdo Pregão Presencial n° 077/2019, que será necessário 
acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, 
agora pelo novo do Decreto Legislativo n° 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1° 
que diz: fica prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publicação deste Decreto 
Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de 
calamidade pública dos municipios baianos integrantes da relação constante do Anexo Chico 
deste Decreto; 
1.2 Sendo que o presente Termo de Apostilamento esta adstrito somente aos itens listados 

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

	

1.3 	As despesas para o pagamento deste contrato correrao 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 orçamentaria 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 Basica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
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 

Fonte 
02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferência de Recursos 
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Di'rio Oficial do 
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Diário Oficial do 
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CERTIFICAいO DIGITAL: SXPHYFOXMEK1 UN7M6J/PRG 

Esta edi9白o encontra-se no site oficial deste ente. 

CERTIFICAÇA0 DIGITAL: SXPHYFOXMEK1UN7M6J/PRG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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MUNICIPIO Po96es 
Sexta-feira 
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PREFEITURA MUNICiPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA心DE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 転舞  

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS 
2.1 0 prazo do Apostilamento come9a a contar de 24 de julho de 2020, e de acordo com as 
solicita96es da Contratante n自o Se computando os casos previstos no artigo 1.058 do C6digo 
Civil Brasileiro 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICA9AO 
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 DISPOSI9OES 
4・lPermanece o Foro da Cidade de Po96es, 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 tear, na 
presen9a de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secret自rios e Setor cont自bil 

Po96es BA, 23 de Julho de 2020 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito 

Gustavo Correia Silva 
Setor Contbil da Prefeitura 

Testemunhas: 

1) 	 2) 
CPF: 	 CPF 
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